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Termo de autorização de inserção de tese ou dissertação na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)
Considerando a relevância do acesso à informação, dar visibilidade institucional à produção acadêmica com vistas a sua
disponibilização, em caráter global para os usuários de teses e dissertações aprovadas no âmbito da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB); o Gabinete da Reitoria, em conjunto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) e
Coordenadoria de Bibliotecas, após a análise jurídica da Procuradoria Geral dessa instituição, criou Portaria que trata da
implantação e a manutenção da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da UEPB no endereço
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/.
Trata ainda da organização de regras de publicação dos trabalhos de pós-graduação a fim de cumprir os requisitos
orientados pelo IBICT/TEDE/UEPB, sendo este documento de meu inteiro conhecimento e ciência.
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AUTORIZO a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) a reproduzir, disponibilizar em rede mundial de computadores
(Internet) e permitir a reprodução por meio eletrônico da obra a partir da data de
, e até que manifestação
em sentido contrário de minha parte determine a cessação desta autorização. Estou ciente que, embora possa cessar o uso
da obra para acesso na internet, após um ano do depósito na instituição, será integralmente disponível no repositório
institucional da UEPB.
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Os espaços em cinzas podem ser editados no próprio PDF não precisando preenchê-los à mão;
A Plataforma Lattes é um sistema de currículos virtual criado e mantido pelo CNPQ. Não é obrigatório o seu preenchimento;
ORCID é um identificador único exclusivamente cientistas e outros autores acadêmicos. Não é obrigatório o seu preenchimento.

