
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

NO LUME - REPOSITÓRIO DIGITAL DA UFRGS 
 

 
Uso interno 

 

Nº de sistema SABi: 
 

1 Identificação do autor e do documento 
 

Nome completo:   
 

RG:   CPF:   
 

E-mail:   Telefone:   
 

Curso de Graduação:_   
 

Nome do orientador:   Data da apresentação: ____/____/_____ 
 
Título do documento:   

 
 
 

 
 

   Conceito final:   
 
 

 
2 Disponibilização no Lume - Repositório Digital da UFRGS 

 

Autorizo  a  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  -  UFRGS  a  disponibilizar  gratuitamente,  sem 

ressarcimento dos direitos autorais, o documento supracitado, de minha autoria, no Lume - Repositório Digital 

da UFRGS para fins de leitura e/ou impressão pela Internet: 
 

De imediato ou A partir de    / / 
 
(no máximo até dois anos após a data da apresentação) 

 

Não autorizo. Justificativa (preenchimento obrigatório):     
                                                                                                                                  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
      __________________________________________                                ________________________________________ 
          Assinatura do Autor ou seu representante legal                                                            Assinatura do Orientador 
   .

__________________________, _____/_____/________ 
Local      Data 

 OBS.: Este termo pode ser preenchido utilizando o Adobe Reader ou Foxit Reader. A assinatura do aluno e do orientador é obrigatória. Para tal,
                           recomenda-se o uso do Certificado Digital ICPEdu - Pessoal. Em caso de dúvida, consulte a biblioteca de sua Unidade.      

           
  

                
                                           

 

                                         
 

                                 

cleusa.pavan
Texto digitado

cleusa.pavan
Texto digitado

cleusa.pavan
Texto digitado

cleusa.pavan
Texto digitado

cleusa.pavan
Texto digitado

cleusa.pavan
Texto digitado
Maio/2022

cleusa.pavan
Texto digitado

cleusa.pavan
Texto digitado

cleusa.pavan
Texto digitado

https://www1.ufrgs.br/catalogoti/servicos/servico?servico=2814
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