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c!;SSÃO

DE lilí:ITos AUTOR2sIS DE OBRA (‘1EN’rÍFI(:

devera ser copiado. co/udo no editor de testo Microao/t Word. preenchido.
assinado por todos os amores e enviado como documente

CEDENTE: Nome do autor coiTespondenre
(‘ESSIONA&RIA: Fundaeiio Educacional dc Formiga

‘elO) Ide’. lvii Conesão Ci/ncia Online

OBJETO: Cessão de Direitos Austrais sobre a DuRA intitulada: (1
itulo .1. obra)

O auwr coiTeslsondenre: ovili. N\ClDNr\l. IDADE. ESTADO CIVIL.
PROFISSÃO, IDENTIDADE. cpF e 5
END
R
ri.o
[ ciii itoifle e cm
concordãncia com todos co demais autores da obi a científica intitulada:
“Título” transfere, por nteio deste termo de Cessão de Direitos Aurorais
à
hmndação Educacional dc Formiga MD’ Resista (‘nesifo
(i/ricia 1 )nltne. pessoa jurídica dc’ direito prïvado. iiiscrita no 5 Nl’J
sob o nanico’
2t).5(Il.128/000l. estabelecida tia Asenida Dr. Arnaldo de Sentia,
325 Agua Vermelha. l’ormirta— MD, C’EP 355711-000, todos os direito, abaixo
especiticados. Para tanto todos os autores abaixo assinado se
comprometerti a cumprir o que segue:
-

O autores afirmam que a msbra’iu,itcrial mí de sua auroi si e assminietu
integral responsabilidade diante dc terceiros, quer ele natureza mmioral
ou
patrimonial. em razão de seu conteúdo, declarando, desde si,
que a obra/material a ser entregtte ú original e não infringe quaisquer direito,
de
propoedade intelectual de terceiros.
-

2

—

lIs autores concordam em ceden de forinta plena. ttai e elclirtituva
os direitos patritnontais da obra/turaterial à Fitndasio Educactotial tk I’ormtaa

MUI Revista Conexão Ci/ncia Onltrie. a título e’ratuíto e em rartiter de
exclusis idade.

—

3 A (‘ESSIONÁRI A ettipregartí a obra/material ela Idrutta corno
melhor lhe cisne ier. de ldrrna intprexsa e/tia uns linc. inclusive no sue
do perirítltco
Conexão Li/neta. Peedemudo utilizar. usufruir e dispor do nuesino.
no todo ou enu peirte, pata:
—

Autorizar sua utilizacsitt por terceiros. coreto parte iniegiarinc de outras
obrse.
Editai. gravar e unpruntir. quantas sezes forem tiecess.írias.
Reproduzir em quantidades que julgar necesssmrma. de forma
tangis ei e iutangís cl.
Adaptar. modificar, coitdemisar. resututir, reduzir. coitipilar, ampliar,
alterar, nixar com outros conteúdos. iuclur intageirs. gmáficos. objetos
dic’tlats.
iníográljcos e li perlnnks. ilustrar, dragramar. fracionar, atualizar
e realizar quaisquer oumtr,i, Iraristórinações, sent que seja tiecessaria a parlicipação
iii
autoi ieação espressa elos aumotes.
Traduteir para qualquer idioma.
Incluir eta fouograitia ou prodtução incIto’. isual.
Distribuir,
Distribuir niediante cabo, libra ótica. saClite, ondas ou uualqiter
outro sistema que pernuw ao usuário realizar a seleção da obra ou produção
pira
recebI—la cru te tmupo e lagar pre viamucute dmsieritumt,u ir, por queunm
foriitmul,i a elematida e nos casos em que o acesso às obras otu produções
«e fac,i por
qualquer sistema que i tapi etc cio paramento pelo itsusírio.
Incluir e arntazeu,mr uni banco de dados, tísico, digital ou vtttual.
inclusive nuvem.
Comunicar direta e/ou indireitttitem’t,’ ao público.
lncltnr em base de dados, arquivar ent títrinati intpressrr. armazenar
em conipunadi ri; inclusive em sistema de ituveni. tnict Sri lImar e as
dertiais fostrras
de arquivattuznno do g/nem:

•
•

•

—

Cr’riniercialii.ar. dis utigar. e eictular. prihlic.ur etc.
Quaisquer outras ntoiial idade, elC ritmliz.tçao existentes ou que venlmaui
a ser ins cntadas.

•

4 Os autores concordam ciii coniccier a cessão do direitos
da printeira 1
tnihlicaçtio (inedimisuio i à i’esisna. liceuciada sob a CREATIVE
A’ll’R 1 [11/ l’ItJN 1.1(1 d’SI’), eiue pei ntnie o commupaulilhatnetuno
elo trabalho ci.’ni recoulieciinsento da autoria.
—

Osl,\lON

5 Os autores autorizam a reprodução e a citação de sett trahallst
em repoitóriuts instituciotiais. pagina luessoul. trabalhos emeutifico’,
dentre
desde elite a fonte seja citaia.
—
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‘e r1
e”cute cessão 4 e tílida pariu todo o território niacrottal e piei exterior,
o

7 Este tenho enmra era vigor ita data de seta assinatura e/urinado
pelas antes em caráter rrrevogmivel e irretm’aiável. obrigando elelintiuvatim
enile as
Iraties e seus sucessores ti eltialquer lítulo.
5

-

O não aceite do amargo, pela REVIVIA CONEX.\i3 CIÊNCIA, tornará
atutoniaticantente scirt efeito a piesente declarsiçáic
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rtniga.
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