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(   ) Autorizo a inserção no RDBH  (   ) NÃO autorizo a inserção no RDBH* 

*Justificativa para NÃO autorização: _______________________________________________ 

 

Nome/Autor:              

CPF:        E-mail:         

Telefone: (   )      

Tipo de documento: (  ) TCC  (  ) Artigo (  ) Dissertação  (  ) Tese   

Data de defesa: ___/___/________ 
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Especificações para liberação do documento on-line: 

(  ) Liberação imediata  (  ) Liberação a partir de 1 ano  (  ) Liberação a partir de 2 anos 

 

É obrigatória a entrega de outro arquivo PDF com o trabalho na íntegra. Na qualidade de titular dos direitos autorais do 

trabalho acima citado, em consonância com a Lei nº 9610/98, autorizo a Biblioteca Humanitas da AMF a disponibilizar 

gratuitamente em seu Repositório Digital, no formato de licença CC BY-NC-ND (só permitindo que outros façam 

download do seu trabalho e os compartilhe desde que atribuam crédito a você, mas sem que possam alterá-los de 

nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais), o autor não terá o ressarcimento dos direitos autorais, porém, 

continua com os direitos de autor sobre a obra. Assim, referido documento de minha autoria, em formato PDF, para 

leitura, impressão e/ou download, conforme permissão assinalada. 

Os dados pessoais coletados com base no presente Termo de Autorização serão utilizados somente para a finalidade 

específica a ele vinculada, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), não 

sendo descartado o uso para outras finalidades com amparo noutros contratos e termos separados celebrados com a 

instituição. A Instituição informa que adota medidas administrativas e técnicas de segurança, dentro do seu contexto, 

para proteger os dados pessoais coletados e armazenados, com amparo nas regras da LGPD e em boas práticas de 

mercado.  
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