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ANEXO 3 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  

LICENÇA PÚBLICA CREATIVE COMMONS 
 
 

1. Identificação 
 
Autora/or: ______________________________________________________________ 

RG: _______________________________   CPF:  _______________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________  

Vínculo com o IFAL:_______________________________________________________ 

Departamento: __________________________________________________________ 

Título da(s) Obra(s) disponibilizada(s): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA 
 
Com a apresentação desta licença, você (autora/or ou o titular dos direitos da/o 
autora/or) concede ao Instituto Federal de Alagoas o direito não-exclusivo de reproduzir 
seu trabalho no formato eletrônico, incluindo os formatos áudio ou vídeo. 
Concorda que o Instituto Federal de Alagoas pode, sem alterar o conteúdo, manter mais 
de uma cópia do seu trabalho para fins de segurança, backup e preservação. 
Declara que o documento entregue é seu trabalho original e que detém o direito de 
conceder os direitos contidos nesta licença.  
Declara também, que o depósito do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível 
saber, os direitos autorais de qualquer outra pessoa ou entidade. 
Caso o trabalho contenha material que você não possui a titularidade dos direitos 
autorais, declara que obteve autorização da/o detentora/or dos direitos autorais para 
conceder ao Instituto Federal de Alagoas os direitos requeridos por esta licença, e que esse 
material de propriedade de terceiras/os está claramente identificado e reconhecido no 
texto ou no conteúdo do documento entregue. 
 
Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra 
instituição que não o Instituto Federal de Alagoas, declara que cumpriu quaisquer 
obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo. 
 



   
   

 
 
LICENÇA PÚBLICA CREATIVE COMMONS 
 
Na qualidade de titular dos direitos de autora/or do conteúdo supracitado, caso deseje 
disponibilizar a obra de acordo com a licença pública Creative Commons Licença 4.0, 
declare condições: 
 
Permitir o uso comercial da sua obra? 
 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
Permitir modificações em sua obra? 
 
(   ) Sim 
(   ) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença 
(   ) Não 
 
A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso 
da obra que não autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 
 
 
 
 

___________________, _______/______________________/________ 
Local e Data  

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura da/o autora/or e/ou detentora/or dos direitos autorais 

 
 

 


