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Orientador:___________________________________________________________________________________ 
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Data da apresentação:  _________________ 

 

3. Licença de uso 
Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo a Universidade Federal de Santa Catarina a disponibilizar 

a obra no Repositório Institucional UFSC gratuitamente, de acordo com a licença pública   Creative Commons, Licença Creative 
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direitos de autor para conceder a Universidade Federal de Santa Catarina os direitos requeridos por esta licença, e que esse material cujos 
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c) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não a Universidade Federal de Santa 
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