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TERMO DE AUTORIZAÇÃO - DEPÓSITO E DISPONIBILIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE MESTRADO 
(TCM) NO SITE E REPOSITÓRIO NACIONAL DO PROFBIO – MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

Autor(a):

E-mail: CPF:

Título do  TCM:

Orientador:

Coorientador:

Caso o TCM esteja depositado no repositório da Instituição Associada ou outro, indicar o link para acesso

Concordo que meu Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) seja disponibilizado no Site e Repositório Nacional do Mestrado 
Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO)nas seguintes condições:

Órgão financiador: Data da defesa:

1. Acesso Aberto: disponibilização imediata do trabalho para acesso mundial.

2. Acesso Embargado: indisponível durante o período de embargo (36 meses) por motivo de registro de patente, sendo que após
o prazo estipulado autorizo o acesso mundial.

3. Acesso Restrito: disponibilização parcial do trabalho por até 12 meses a contar da data da defesa, podendo ser renovado. A
versão eletrônica do trabalho sem os itens interditados também está sendo enviada (versão restringida). Na versão restringida,
foram suprimidas as seções abaixo indicadas, uma vez que interdito a disponibilização de:

Especifique asseções:

Declaro que este arquivo é a versão final do trabalho em suporte digital, confirmada pelo orientador mediante assinatura abaixo, aprovada 
após a realização de defesa pública, e, quando for o caso, após as correções sugeridas pela banca.
Declaro que o trabalho entregue é original, não infringe direitos de qualquer outra pessoa e que contendo material do qual não detenho 
direitos de autor, obtive autorização prévia do detentor dos referidos direitos para conceder ao PROFBIO os termos requeridos por esta 
licença.
Estou ciente de que o depósito da produção intelectual preserva os direitos do autor e, dessa forma, não implica em transferência dos 
meus direitos sobre o trabalho para o PROFBIO.
Na qualidade de titular dos direitos de autor(a) do trabalho supracitado, de acordo com a Lei nº 9610/98, autorizo o PROFBIO a 
disponibilizá-lo gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, conforme permissões assinaladas acima, para fins de leitura, 
impressão e/ou download pela internet, a título de divulgação da produção científica gerada pelo curso, a partir desta data.

Assinatura do(a) autor(a) Data

Ciente do orientador

Assinatura do(a) orientador(a) Data
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