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DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA 

Ao assinar e entregar esta autorização, o/a Sr./Sra. (autor ou detentor dos direitos de autor): 

a) Concede à Faculdade do Maciço de Baturité o direito não-exclusivo de reproduzir, converter, comunicar e/ou distribuir o 

documento entregue em formato digital. 

b) Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder os direitos contidos nesta licença. 

Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou 
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detentor dos direitos de autor para conceder à Faculdade do Maciço de Baturité os direitos requeridos por esta licença, e que esse 
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d) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não a Faculdade do Maciço de 
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comercial nem modificações no trabalho publicado.  A obra continua protegida pela lei nº. 9610/98 referente ao direito autoral e/ou 

por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 

 

                 __________________________________                           ___________________________                _____/_____/____ 

                             Assinatura do autor                                                              Local                                    Data 

 

 


