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TERMO DE COMPROMISSO PARA AUTOARQUIVAMENTO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO REPOSITÓRIO 

INSTITUCIONAL DA UFBA 
 
1 Identificação do tipo de documento 

 

Tese [  ]                                                     Dissertação [  ] 

 

2 Identificação do autor e do documento 

 

Nome completo: _____________________________________________________ 

 

Fone: ______________________ e-mail:__________________________________ 

 

Eu me comprometo a depositar o trabalho de conclusão de curso intitulado, ________  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________,  

defendido  dia __________________, no Repositório  Institucional da Instituição. Em 

atendimento ao que foi deliberado em reunião plenária do Colegiado do Programa de 

Pós-graduação em Ciência da Informação, dia 06/11/2017, em que os trabalhos de 

conclusão de curso deverão ser depositados no repositório pelo prorio autor.  

Autorizo a publicação nos sistema da Universoidade com base no disposto na Lei 

Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e na Lei nº 10.973, de 2  de dezembro de 

2004, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) para fins de leitura e /ou impressão pela 

Internet a título de divulgação da produção cientifica gerada pela Universidade. 

 

Texto completo [  ]                  Texto parcial  [  ] 
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3 Em caso de autorização parcial, especifique a(s) parte (s) do texto que deverão ser 

disponibilizadas: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

_________________,______/______/____,___________________________________ 

Local, data e assinatura do autor(a) ou epresentante legal  
 
 
4 Restrições de acesso ao documento 
Documento confidencial  [ ] Não   [  ] Sim    
 
Justifique: ______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
 
Informe a data a partir da qual poderá ser disponibilizado no Repositório Institucional 
da UFBA: _____/_____/____   [   ] sem previsão 
 
O documento está sujeito ao registro de patente ? [   ] Não    [   ] Sim 
 
O documento pode vir a ser publicado como livro ? [  ] Não  [  ] Sim 
 
 
 
Preencher uma (01) via e entrega na Secretaria do PPGCI/UFBA   
 
 
 
Universidade Federal daa Bahia 
Sistema de Biblioteca da UFBA 
Grupo Técnico da Biblioteca Digital da UFBA 
 
 
Documento adaptado pela Secretaria do PPGCI/UFBA, para que o discente se comprometa a publicar o seu 
trabalho final no repositório, além de autorizar a publicação no todo ou em parte no sistema da UFBA. 

 
 


