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1 - Informações do Autor

Nome:
RA: RG: CPF:

E-mail: Telefone:

Possui Bolsa?: SIM
NÃO

Qual?: CAPES
CNPq
FAPESP
Outro

2 - Informações da Dissertação, Trabalho Final ou Tese

Programa de Estudos 
Pós-Graduados em:

                        Nível: Mestrado Acadêmico
Doutorado Acadêmico
Mestrado Profissional
Doutorado Profissional

Orientador:
Título:

Nº de Páginas:
 Data de Entrega do 

Arquivo à Secretaria: 
Data da Defesa:

3 - Informações de Acesso ao Documento

Modalidade de Liberação para 
Publicação:

Integral Parcial*

Motivo da Liberação para 
Publicação Parcial:

resguardo de patentes resguardo de direitos autorais
resguardo de outros direitos relativos ao trabalho:

*Observações:  
  
a) É imprescindível o envio do arquivo em formato digital com o trabalho completo, mesmo em se tratando de publicação parcial, cf. 
§4º, Art. 7º do Ato 07/2018 do Pró-Reitor de Pós-Graduação. 
  
b) A solicitação de publicação parcial deve ser feita mediante justificativa lícita e assinada pelo autor do trabalho (que deve ser 
entregue juntamente com o Termo de Autorização e documentos que comprovem a necessidade da restrição de divulgação de 
parte do conteúdo do trabalho.), cf. §3º, Art. 7º do Ato 07/2018 do Pró-Reitor de Pós-Graduação. 
  
c)  A restrição de divulgação será mantida por até 2 anos, contados a partir da data de autorização da publicação parcial pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, cf.  §5º  do Art. 7º do Ato 07/2018 do Pró-Reitor de Pós-Graduação. 
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d) Transcorrido o prazo acima mencionado, o mesmo poderá ser prorrogado por mais 1 ano, mediante a solicitação do autor do 
trabalho e a aprovação da justificativa, acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, cf. §6º do Art. 7º do Ato 
07/2018 do Pró-Reitor de Pós-Graduação. 
  
e)  Findos os prazos de que tratam as alíneas "c)" e "d)", supracitadas, o trabalho será publicado em sua versão integral nos 
ambientes eletrônicos da PUC-SP e nos demais locais exigidos pela legislação. 

  
  
  

 

4 - Licença e Permissão de Uso

Na qualidade de titular dos direitos de autor da obra, autorizo a PUC-SP a disponibilizar em formato impresso 
e eletrônico no Portal de Domínio Público/MEC, bem como nas bibliotecas da PUC-SP e na Rede Mundial de 
Computadores para fins de consulta, leitura, impressão e/ou download individual a título de divulgação 
científica, exclusivamente, o conteúdo do meu trabalho de acordo com a modalidade de liberação por mim 
escolhida, sem responsabilidade do ressarcimento de direitos autorais por parte da PUC-SP.  
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