
ANEXO E – Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas 

Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas 
 
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação abaixo identificada, autorizo à 
Universidade Estadual do Ceará – UECE, a disponibilizar por tempo indeterminado ao alcance do 
público, através do site http://bdtd.ibict.br/bdtd/, bem como da rede mundial de computadores – 
Internet, sem pagamento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da 
obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou 
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data, atendendo à 
Portaria Nº 13 de 15/02/2006 da CAPES. 
 
1. Identificação do Material Bibliográfico:  (     ) Tese  (     ) Dissertação 
 
2. Identificação da Tese ou Dissertação: 
 
Autor: __________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________________Estado Civil: ___________________________ 

Endereço Completo_______________________________________________________________ 

CEP: ________________Cidade: __________________________Estado: ___________________ 

RG: ________________________________CPF: _______________________________________ 

Fone:(     )___________________Celular:(     )________________E-mail:____________________ 

Título: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Orientador: ____________________________Co-Orientador: _____________________________ 

Membros da Banca: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Data da Defesa: ___/___/___ Curso: _________________________________________________ 

Área do Conhecimento: ____________________________________________________________ 

Palavras Chave: _________________________________________________________________ 

 
3. Agência de Fomento: __________________________________________________________ 
 
4. Informações de Acesso ao Documento: 
Liberação para publicação:     (     ) Total  (     ) Parcial 
Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) e/ou capítulo(s) restrito(s): 
_______________________________________________________________________________ 
 
Fortaleza, _______de _________________de _______ 
 
Assinatura do Autor: _______________________________________ 

Ciente do Orientador: ______________________________________ E-mail:_________________ 

Havendo concordância com a publicação digital, torna-se imprescindível o envio do trabalho em 
mídia digital (CD ou DVD) em formato PDF, acondicionada em Caixa para DVD slim – 
Especificações: Altura – 19 cm, Comprimento – 13,5 cm, Largura – 7,0 mm. 
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