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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

EDITAL N.º 17/2021/ARN/REI/IFTO, DE 05 DE AGOSTO DE 2021
EDITAL DE DEFESA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 2021/2
ANEXO V

TERMO DE DOAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS NA BIBLIOTECA
Autor:______________________________________________________________________
Graduação/Programa de Pós–graduação: _________________________________________
Título/subtítulo:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Orientador:__________________________________________________________________
Coorientador:________________________________________________________________
Ano:_______________
Campus:__________________________Tipo de produção intelectual: ( ) TCC ( ) Monografia
( )Dissertação ( )Tese
Email:______________________________________________________________________
DECLARAÇÃO DE AUTORIA DE TRABALHO ACADÊMICO
Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente
das leis autorais vigentes e que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da
mesma como trabalho próprio ou na inclusão, em trabalho próprio, de ideias, textos, tabelas
ou ilustrações (quadros, figuras, gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos,
organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e outros) transcritos de obras de terceiros sem a
devida e correta citação da referência.
_________________________________________________
Ass. do Aluno
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA
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Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo o IFTO por meio da
Biblioteca___________________________________________________________________,
do Campus_________________ a disponibilizar através da web (site, repositório ou
biblioteca digital), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, o texto integral da obra abaixo citada, em formato PDF, para fins de
leitura, impressão, compartilhamento e/ou download.
_____________________________________________
Ass. do Aluno
Data _____/_____/___________

__________________________________
Ass. do Servidor
Recebido em: _____/_____/_____

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes Mateus, DiretorGeral, em 05/08/2021, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1366997 e o código CRC 9295FA33.
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