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Concordo que a minha tese, dissertação, monografia ou trabalho de conclusão de curso seja disponibilizada no Repositório
Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais (RI-UFMG) nas seguintes condições:

1. Acesso Aberto: disponibilização imediata do trabalho para acesso mundial.
2. Acesso Embargado: indisponível durante o período de embargo (36 meses) por motivo de registro de patente,
sendo que após o prazo estipulado autorizo o acesso mundial .
3. Acesso Restrito: disponibilização parcial do trabalho no RI-UFMG por até 12 meses a contar da data da defesa,
podendo ser renovado. Interdito a disponibilização de: .
3.1 Especifique as seções
Declaro que este arquivo é a versão final do trabalho em suporte digital, confirmada pelo orientador mediante assinatura abaixo,
aprovada após a realização de defesa pública, e, quando for o caso, após as correções sugeridas pela banca.
Declaro que o trabalho entregue é original, não infringe direitos de qualquer outra pessoa e que contendo material do qual não
detenho direitos de autor, obtive autorização prévia do detentor dos referidos direitos para conceder à UFMG os termos
requeridos por esta licença.
Estou ciente de que o depósito da produção intelectual preserva os direitos do autor e, dessa forma, não implica em
transferência dos meus direitos sobre o trabalho para a Universidade.
Na qualidade de titular dos direitos de autor(a) do trabalho supracitado, de acordo com a Lei nº 9610/98, autorizo a
UFMG a disponibilizá-lo gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, conforme permissões assinaladas acima,
para fins de leitura, impressão e/ou download pela internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Universidade,
a partir desta data.
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