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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENTICA E BIOLOGIAEM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
CGC: 40738999/0001-95
Departamento de Ciências Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular
Campus Soane Nazaré de Andrade, pavilhão Jorge Amado
Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna – CEP: 45.650-900. Ilhéus – Bahia – Brasil
Tel.: (73) 36805183  Fone/Fax: (73) 36805226
e-mail: pggenetica@uesc.br


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO/ TESE NO SITE DA CAPES


Eu,      , discente do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular – PPG-GBM, da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Turma 20   ,

	Autorizo a divulgação da  tese  dissertação intitulada       no site da CAPES.

	Não autorizo a divulgação da  tese  dissertação intitulada       no site da CAPES .			

MOTIVOS PARA NÃO AUTORIZAÇÃO
 Exigência do periódico de não divulgação até a publicação (preencher justificativa com o prazo para divulgação e qual o periódico).
 Por exigência contratual (preencher justificativa com o número da patente).

 Outros motivos (é obrigatório justificar):      

Campus Soane Nazaré de Andrade, em    de       de 20  .


Assinatura do(a) discente
Assinatura do(a) orientador(a)

Observação: a validade desta autorização será por tempo indeterminado, ou enquanto existir o referido sistema, ficando suas disposições do contrário a concessão, mediante manifestação por escrito do interessado ao setor responsável.







AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE NO SITE DO PROGRAMA



Eu,      , Nacionalidade:      , estado civil:      , Profissão:      , residente e domiciliado na (endereço):      , CEP      , portador do documento de identidade      , SSP/     na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de autor(a) da  intitulada      , apresentada na Universidade Estadual de Santa Cruz no dia    de       de 20  ,


1 -   AUTORIZO a  Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) a reproduzir, disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet – e permitir a reprodução por meio eletrônico, da OBRA, a partir da data da defesa.


2 -  AUTORIZO, a partir de um ano após a da data da defesa, a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) a reproduzir, disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet – e permitir a reprodução por meio eletrônico, da OBRA.



Ilhéus,    de       de 20  .




Assinatura do(a) discente
Assinatura do(a) orientador(a)
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Autorização para Disponibilidade em Biblioteca Digital

Natureza da obra
Autor:      
Título:      
 Dissertação de Mestrado	       Tese de Doutorado

Categoria
 Professor		 Funcionário	  Estudante

Acesso ao documento no formato eletrônico
O conteúdo da obra será disponibilizada de forma:  Integral       Parcial

Dados Cadastrais e Pessoais
Nº de Matrícula:      	RG.:      	

Lotação e Endereço
Setor / Departamento:      
Endereço:      , nº      , Complemento:      , Bairro:      , Cidade:      , UF:      

Contato
E-mail:         Telefone 1: (  )     -          Telefone 2: (  )     -    

Termo de Autorização
Autorizo a Universidade Estadual de Santa Cruz, a disponibilizar no seu sistema de Serviços On-line, gratuitamente, sem ressarcimento de ônus dos direitos autorais do texto parcial ou integral da obra citada, de minha autoria, em formato “.PDF”, a título de divulgação da produção científica gerada pela universidade.

Campus Professor Soane Nazaré de Andrade, em    de       de 20  .
Assinatura do Responsável:________________________________________________________

Observação: a validade desta autorização será por tempo indeterminado, ou enquanto existir o referido sistema, ficando suas disposições do contrário a concessão, mediante manifestação por escrito do interessado ao setor responsável.


