
          UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
        Sistema De Bibliotecas 

       Portal de Livros Abertos  

Rua Sérgio Buarque de Holanda. 421 – Cidade Universitária Zeferino Vaz – CEP 13083-859    
Campinas – SP – Brasil 

Fone: 55 19 3521-6729 –   https://econtents.bc.unicamp.br/omp/index.php/ebooks/index 

 

 

 
Termo de Autorização 

 
Eu, _______________________________________________, Naturalidade: ___________________, 

Estado civil:_________________, Profissão:____________________, 

 Portador[a] do documento de identidade RG nº ________________, na qualidade de titular dos direitos 

morais e patrimoniais de autor do seguinte suporte eletrônicos: 

Assinalar Tipo de suporte Título Ano 

 Capítulos de E-books   

 E-books   

 Vídeo didático   
 

Apresentado (s) para compor o acervo digital do PORTAL DE LIVROS ABERTOS na Universidade Estadual de 

Campinas em____/____/____ , com base no disposto na Lei Federal nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998,  

AUTORIZO a  Universidade Estadual de  Campinas - UNICAMP  a  reproduzir, disponibilizar na rede mundial 
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