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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA 

Ao aceitar esta licença, o autor ou detentor dos direitos de autor: 

a) Concede ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) o 

direito não-exclusivo de reproduzir, converter, comunicar, divulgar 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 entidade;  

c) Se o documento entregue contém material do qual o autor não detêm os direitos de autor, 

declara que obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder ao IFMT os direitos 

requeridos por esta licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente 

identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue; 

d) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra 

instituição que não o IFMT, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato 

ou acordo. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso identificará claramente 

o(s) seu(s) nomes(s) como o(s) autor (es) ou detentor(es) dos direitos do documento entregue, e não 

fará qualquer alteração, para além das permitidas por esta licença. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação acima citada, de acordo com a Lei nº 

9610/98, referente ao direito autoral e/ou por outras leis aplicáveis, autorizo, a partir da presente 

data, o IFMT a disponibilizar gratuitamente por tempo indeterminado ao alcance do público, sem 

ressarcimento de direitos autorais, conforme permissões assinada abaixo, no Catálogo On-line do 

Sistema de Gerenciamento de Acervo da Biblioteca (Gnuteca), bem como da rede mundial de 

computadores – Internet, no formato PDF, para fins de leitura, impressão e/ou download pela internet, 

a título de divulgação da produção científica gerada por esta Instituição. 

 
Assinatura do Autor(es) 

 

Local e data__________________________, ___ / _______/ _______ 
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ANEXO I 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA (FORMATO DIGITAL) DOS TRABALHOS 
DE CONCLUSÃO DE CURSO NO CATÁLOGO ON-LINE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACERVO 

DA BIBLIOTECA(GNUTECA). 
 

1) Identificação do autor/trabalho: 

Autor(es): 1- 

2- 

3- 

RG: 1- CPF: 1- Telefone:1- 

2- 2- 2- 

3- 3- 3- 

E-mail: 1- Matrícula: 1-  

2- 2-  

3- 3- 

Título:  

 

Orientador:  

Co-orientador:  

Membros da Banca:  

1 -  

2 - 

3 - 

Curso/ Programa:  

IFMT Campus: 
 

Data da Defesa: 

 
2) Tipo de documento: 

(   ) Trabalho de conclusão de curso Técnico 
(   ) Trabalho de conclusão de curso de Graduação (TCC) 
(   ) Trabalho de conclusão de curso de Especialização (TCCE) 
(   )  Dissertação  

  
3) Quanto à disponibilização do documento: Liberação para publicação: 

(   ) Total.      
(   ) Parcial.    
(   ) Passível de patenteamento ou embargo. 

Em caso de disponibilização parcial especifique a(s) parte(s) do documento que poderá (ão) ser 
disponibilizada(s): __________________________________________________ 
 

Assinatura do Autor(es) 
 


