
                                         

ANEXO C

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE TEXTO  

Eu, nome, nacionalidade, residente no endereço endereço, em cidade, estado, portadora/or do CPF número do CPF, e do RG número do RG, expedido pelo órgão
expedidor e estado, faço, por meio deste instrumento e na condição de detentora/or do direito autoral, a autorização abaixo discriminada à Editora Universidade de
Brasília, órgão complementar da Universidade de Brasília, com sede no Centro de Vivência, Bloco A - 2ª etapa, 1º andar - Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte,
Brasília/DF - CEP: 70910-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 00.038.174/0004-96, e com Inscrição Estadual de no
07.3399.667/002-02, doravante denominada simplesmente EDITORA.  

I – Do objeto da autorização e cessão de direitos  

1. Autorizo a EDITORA a utilizar título do texto como trecho/capítulo do livro que será editado como nome do livro, de autoria de nome do/a autor/a ou
organizador/a.  

2. Declaro que o objeto deste termo de cessão é de minha criação original/minha propriedade, de acordo com o Título II, Capítulo II da Lei nº 9.610, de 19/02/1998,
assumindo inteiramente qualquer responsabilidade moral e material em consequência de eventual impugnação da obra por parte de terceiros.  

II – Das condições  

1. A autorização aqui concedida não acarretará ônus à EDITORA.  

2. Fica estabelecido o fórum da Justiça Federal de Brasília, DF, para dirimir quaisquer dúvidas sobre esta autorização.  

 

Local,____ de ___________ de 2022.  

____________________________________  
cedente/proprietário 

Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de Graduação, em 17/01/2023, às 15:58, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Germana Henriques Pereira, Diretor(a) da Editora Universidade de Brasília, em 18/01/2023, às 11:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9143421 e o código CRC 12B69DE2.
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