
TERMO DE AUTORIZAÇÃO – DISSERTAÇÃO/TESE

Eu, , Nacionalidade: ,

estado civil: , Profissão: , residente e domiciliado à

(endereço):

Cidade: , Estado: , portador do documento de identidade Nº

, na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de autor da OBRA (título)

; tese/dissertação de (nível) , apresentada na Universidade Estadual de Campinas

em (data) / / .

1 - [ ]

2 - [ ]

A [ ]

B [ ]

Nome da Empresa:

Enquadra-se ao disposto na Resolução GR nº 040/2014? [ ] Sim [ ] Não

Campinas, de de .

Assinatura do Aluno: _______________________________________

Ciente do Orientador: _______________________________________

AUTORIZO a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, a reproduzir, disponibilizar na rede 
mundial de computadores - Internet - e permitir a reprodução por meio eletrônico, da OBRA, a 
partir da data de homologação.

AUTORIZO, a partir de um ano após a data da homologação(*), a Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP, a reproduzir, disponibilizar na rede mundial de computadores - Internet - e 
permitir a reprodução por meio eletrônico, da OBRA tendo como justificativa o(s) item(s) 
apontado(s) abaixo: 

Os resultados gerados pelo projeto podem conter resultados inéditos que se enquadram na 
Política de Propriedade Intelectual da UNICAMP (Deliberação CONSU A-016/2010) 
potencialmente passíveis de proteção (produto, processo, novas formulações, método, 
equipamento, peças, dispositivo, desenho industrial, kit de diagnóstico, cultivar, microrganismos 
geneticamente modificado, software, publicações já aprovadas por Editoras e Revistas 
Científicas, entre outros). Em caso de dúvidas acionar diretamente a Agência de Inovação Inova 
Unicamp (patentes@inova.unicamp.br).

O projeto foi desenvolvido por aluno de pós-graduação com tema específico de dissertação de 
mestrado / tese de doutorado a partir da demanda e/ou interesse de uma empresa e/ou indústria. 
Informar neste caso o nome da empresa/indústria e se há enquadramento quanto ao disposto na 
Resolução GR nº 040/2014 que institui o Projeto Integrado Unicamp de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação.

(*) Da defesa Pública da Dissertação e da Tese: No caso de ser solicitada a postergação da divulgação das teses/dissertações pelo(s) motivo(s) 
discriminado(s) no item 2, recomenda-se que a defesa pública ocorra sob a proteção de um termo de confidencialidade. No momento de submissão 
do trabalho de pós-graduação para agendamento de defesa da dissertação ou tese às Coordenações dos respectivos Cursos, deverá ser solicitado o 
modelo do Termo de Confidencialidade  à  Agência de Inovação Inova Unicamp, pelo e-mail: patentes@inova.unicamp.br,  Esse Termo deverá ser 
anexado à mídia eletrônica que acompanhará a versão final da tese/dissertação. A renovação da solicitação de autorização para manutenção do 
impedimento da divulgação eletrônica do trabalho poderá ser solicitada pelo orientador diretamente à BC. Serão permitidas até duas renovações.


	Termo de autorização

