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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 
E PÓS-GRADUAÇÃO  NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFCSPA 

 

Regulação: Norma das diretrizes do 
Repositório 

Cód.classificação: 125.32/134.334 

A divulgação do documento digital das teses e dissertações é um dos quesitos básicos 
utilizados na avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação stricto sensu 
brasileiros realizada pela CAPES, normatizada pela Portaria nº 59, de 21/03/2017. 
A disponibilização digital dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) segue a orientação 
dos instrumentos de avaliação de cursos de graduação do INEP/MEC (out./2017). 
Tipo do documento (   ) TCC    (    ) Artigo Científico  (    ) Objeto Educacional  (    )  Dissertação  
(    ) Tese     
Autoria 
Nome Completo:  __________________________________________________________ 
RG: ______________________________  CPF: ___________________________________ 
E-mail: __________________________  Telefone: ________________________________ 
Dados documento 
Título do 
Documento:______________________________________________________________  
Nome do Orientador: ______________________________________________________ 
Nome do Co-orientador: ____________________________________________________ 
Programa de Pós-Graduação: ________________________________________________ 
Curso de Graduação: _______________________________________________________ 
Data da Defesa:  ___________________________________________________________ 
 

Autorizo a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, a 
disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, o documento 
supracitado, de minha autoria, no seu Repositório Institucional e sites aos quais esteja 
vinculada a Biblioteca da Instituição para fins de leitura, impressão e/ou download, a 
título de divulgação da produção científica gerada em seu âmbito, a partir desta data. 
Texto Completo (   )             Texto Parcial (   )* 
* Neste caso, deverá ser entregue um arquivo com a parte a ser publicada (versão 
parcial) e outro com o texto completo para ser arquivado na Biblioteca. A publicação do 
texto completo será disponibilizada no Repositório Institucional após transcorrido o 
prazo de restrição indicado ao final deste Termo. 
*Em caso de publicação parcial, assinale as permissões: 
(   ) Resumo e Abstract  (   ) Introdução e Revisão Bibliográfica (   ) Material e métodos                                                             
(   ) Capítulos. Especifique:  ________________________________________________ 
(  ) Resultados e discussão   (  ) Conclusões (  ) Bibliografia                                                                                          
( ) Outros segmentos do trabalho: __________________________________________ 
*Justificativa para exclusão: 
(  ) Artigo (s) com dados inéditos não publicados 
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(  ) Produto(s) sujeito a patente. Nesse caso, informe o número do processo do protocolo 
geral encaminhado ao Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo (NITE) da 
UFCSPA. 
(  ) Outro. Especifique: ___________________________________________________ 
 
O prazo de restrição, a partir dessa data será de 24 meses. 
 
Um prazo de restrição acima de 24 meses deverá ser informado (em meses) e justificado 
a seguir: 
Prazo extendido/Justificativa:______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Assinatura do Orientador: ___________________________________________________ 
Assinatura do(a) autor(a) ou seu representante legal:_____________________________ 
Local e Data:  _____________________________________________________________ 
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