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POLÍTICA REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

 
Sabendo-se da exigência junto ao MEC, nos novos instrumentos de educação de Avaliação do 

Ensino Superior quanto a política de informação, do repositório institucional, que visa reunir em um 

ambiente virtual, e único a produção intelectual da Faculdade e facilitar a gestão da informação e a 

difusão do conhecimento. Considerando a importância do Trabalho de Conclusão de Curso na 

formação dos graduandos, bem como trabalhos produzidos pelos discentes, na produção do 

conhecimento, nas demais áreas do conhecimento. 

Em razão tendo possibilidade de os trabalhos acadêmicos, produzidos no ambiente acadêmico 

da graduação presencial, encontrarem-se reunidos no Repositório Institucional da Fundação 

Educacional Vale do São Francisco – FEVASF.  

A gestão e manutenção do RI da FEVASF, 

ESTABELECE: 

 
1. Todo Trabalho de Conclusão de Curso produzido no âmbito dos cursos de graduação a partir de 

2017, deverá ser disponibilizado no Repositório Institucional da Fundação Educacional Vale do 

São Francisco – FEVASF. 

2. Os trabalhos produzidos em período anterior a 2017, poderão ser inseridos gradativamente. 

3. Será armazenado pelo Sistema RI apenas a versão Eletrônica TCC. 

4. Dados para submissão: Título do TCC; Nome do autor; data de conclusão; tipo de documento; 

nome do orientador; curso de graduação; palavras-chave e resumo. 

5. Para que o TCC seja incluso no RI, o aluno deve preencher a autorização de publicação, 

conforme a Lei 9.610 de 1998, que consolida a legislação sobre os direitos autorais. 

_________________________________________ 
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Autorização para publicação do Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Eu, _______________________________________________________________(Nome completo), 

___________________________________(estado civil), ___________________________(profissão), 

residente e domiciliado em _______________________________(cidade), ___________(estado), na 

Rua ____________________________________ , N.º _______________, Bairro: ________________, 

CEP.:______________________________ , portador do documento de identidade 

_____________________________________(n.º do documento), Órgão emissor: 

_________________ , inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 

_________________________________, na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de 

autor que recaem sobre minha 

___________________________________________________________________________________ 

(selecione a obra – Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação ou Tese), intitulada 

___________________________________________________________________________________ 

( Título do trabalho). Com fundamento nas disposições da Lei n.º 9.610 de fevereiro de 1998, autorizo 

a Faculdade Iguatama a: 

a) Por meios eletrônicos, reproduzi-la, em particular mediante cópia, apenas para armazena-la 

permanentemente no repositório institucional da Faculdade Iguatama:  

b) Colocá-la ao alcance do público, a partir de julho/2018 por meios eletrônicos, em particular 

mediante acesso on-line pela Web;  

a) Permitir a quem a ela tiver acesso, por meios eletrônicos, em particular pela Internet, que a 

reproduza, dela extraindo cópia, gratuita.  

Local, dia de mês de ano 

____________________________________________ 
Nome completo 

Fone: 
E-mail: 

 
Defesa: (Local) 

Curso: 
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