UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ARQUITETURA
Biblioteca
TERMO DE LICENÇA NÃO EXCLUSIVO PARA DEPÓSITO NO REPOSITÓRIO
INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Pelo processo de submissão de documentos, o(a) autor(a) ou seu
representante legal, ao aceitar este termo de licença, concede ao Repositório
Institucional da Universidade Federal da Bahia (RI/UFBA) o direito de manter uma cópia
em seu repositório com a finalidade, primeira, de preservação.
Esses termos, não exclusivos, mantêm os direitos de autor/copyright, mas
entende o documento como parte do acervo intelectual dessa Universidade.
Para os documentos publicados com repasse de direitos de distribuição, esse
termo de licença entende que: mantendo os direitos autorais, repassados a terceiros,
em caso de publicações, o repositório pode restringir o acesso ao texto integral, mas
libera as informações sobre o documento (metadados descritivos). Desta forma,
atendendo aos anseios dessa universidade em manter sua produção científica com as
restrições impostas pelos editores de periódicos.
Para as publicações sem iniciativas que seguem a política de Acesso Aberto,
os depósitos compulsórios nesse repositório mantêm os direitos autorais, mas mantêm
acesso irrestrito aos metadados e texto completo. Assim, a aceitação deste termo não
necessita de consentimento por parte de autores/detentores dos direitos, por estarem
em iniciativas de acesso aberto.
DECLARAÇÃO
Eu, __________________________________________________________,
RG/Passaporte n.º _________________________, autor(a) ou representante legal
abaixo assinado(a) por este instrumento, DECLARO estar de acordo com o termo acima
e, portanto, CONCEDO a licença necessária para o depósito, operacionado por esta
biblioteca,

da

produção

científica

intitulada

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ no RI/UFBA
sob a única permissão de acesso do tipo
( ) Aberto
( ) Embargado por: ( ) 1 mês ( ) 3 meses ( ) 6 meses ( ) 1 ano ( ) 5 anos ( ) 10 anos
( ) Restrito

Salvador, _____ de _______________ de ______.
_______________________________________
Assinatura do(a) autor(a) ou representante legal
E-mail:

Telefone/Celular:
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