Autorização para arquivo de Tese/Dissertação no
Repositório Institucional da UCP
(Formulário a apresentar aquando da entrega da tese/dissertação)

Nome: _______________________________________________________________________
Número do documento de identificação: ___________________________________________
Telefone: __________________ E‐mail: ____________________________________________
Nº de aluno: _______________ Doutoramento □ Mestrado □

Ano de conclusão: _______

Faculdade/Escola/Instituto: _____________________________________________________
Curso/Ramo/Especialidade: _____________________________________________________
Título: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Orientador: ___________________________________________________________________
Declaro que a dissertação/tese entregue corresponde à versão final; caso haja alterações será
apresentada a versão aprovada pelo júri.
Declaro, para os devidos efeitos, que concedo, gratuitamente, à Universidade Católica
Portuguesa uma autorização ou licença não‐exclusiva para arquivar e tornar acessível aos
interessados, nomeadamente nas Bibliotecas da UCP e através do seu Repositório Institucional,
o trabalho supra identificado que disponibilizo no formato e nas condições abaixo indicadas e,
bem assim, para converter, para efeitos de preservação e acesso e sem alterar o seu conteúdo,
o mencionado trabalho para qualquer formato ou ficheiro, meio ou suporte.
Tipo de Acesso

□ Acesso aberto imediato
□ Acesso restrito por tempo determinado:
□ 6 meses
□ 12 meses
□ 24 meses (apenas teses de doutoramento)
□ 36 meses (apenas teses de doutoramento)
□ Acesso restrito por tempo indeterminado (Esta opção requer uma autorização anexa à
presente declaração. Os pedidos, devidamente fundamentados, devem ser solicitados através
do e-mail: repositorio@ucp.pt)

______________, ___________ Assinatura: _________________________________________________________
Nos termos do Decreto‐Lei nº 115/2013, de 7 de agosto e da Portaria nº 285/2015, de 15 de
setembro, o depósito das Teses e Dissertações num Repositório Institucional é obrigatório. A
Tese/Dissertação é entregue completa num único documento textual em formato PDF/A. Caso
existam outros documentos não textuais que a completem, os mesmos serão entregues no
mesmo suporte e nos formatos definidos pelo Despacho da FCT decorrente da Portaria nº
285/2015, de 15 de setembro.
Nota: A presente declaração não implica a renúncia aos direitos de autor relativos à
tese/dissertação nem ao direito de a usar em publicações futuras (artigos, livros, etc.).
Guardar
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