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Formulário 
AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NA BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 
IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZANTE 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
CPF: __________________________________________________ RG: _______________________ 

Correio eletrônico ________________________________________ Telefone:  __________________ 
Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Título da obra:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Tipo: 

(__) Texto (__) Áudio (__) Apresentação 

(__) Imagem (__) Vídeo  
 

Concede à Câmara dos Deputados o direito de publicar, na Biblioteca Digital, a obra acima indicada por 
meio da licença Creative Commons - Licença CC Atribuição – Uso Não Comercial – Vedada a Criação 
de Obras Derivadas (Permite a cópia, distribuição, execução, exibição integral da obra para fins não 
comerciais). 
 
Declara: 

1. Ser autor(a) da obra indicada. 
2. Deter o direito de conceder os privilégios mencionados nesta licença. 
3. Que o depósito da obra não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, direitos de terceiros. 
4. Se a obra contiver material sujeito a direitos autorais de terceiros: 

a. Que obteve dos respectivos autores autorização para conceder os privilégios 
mencionados nesta licença. 

b. Que o material de terceiros está claramente identificado e vinculado ao respectivo autor. 

Concede à Biblioteca Digital, além dos privilégios mencionados na Licença CC, permissão para: 
1. Converter o documento depositado – sem alterar o conteúdo – para qualquer mídia ou formato, 

para fins de preservação do conteúdo. 
2. Manter mais de uma cópia do documento depositado para fins de segurança, backup e 

preservação em formato digital. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1. O arquivo da obra deverá ser encaminhado para o e-mail bibliotecadigital.cedi@camara.leg.br  
2. As obras entregues em formatos não digitais serão convertidas. 
3. As licenças Creative Commons podem ser acessadas em www.creativecommons.org.br  
4. Para mais informações, entrar em contato com a Seção de Avaliação de Recursos 

Informacionais e Inovação pelos ramais 65668 ou 65714. 

TRAMITAÇÃO 

1º. Seção de Avaliação de Recursos Informacionais e Inovação – SENOV 
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