Declaração relativa ao depósito de dissertações e teses no RepositóriUM
Nome:
Correio eletrónico:

Tel./Telemóvel:

Número do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade:
Título(s) da dissertação de mestrado

✔

/ tese de doutoramento

:

Orientador(es):
Data de conclusão:
Mestrado Integrado em
Mestrado e área de especialização/Doutoramento e especialidade:
Engenharia Biológica / Ramo

Declaro que concedo à Universidade do Minho o direito não-exclusivo e irrevogável de arquivar, reproduzir,
comunicar e/ou distribuir através do seu repositório institucional, nas condições abaixo indicadas, a versão
final da minha dissertação/tese em suporte digital, aprovada após a realização das provas de defesa pública
e, quando for caso disso, após confirmação pelo(s) orientador(es) e homologação pelo presidente do júri1
da introdução das alterações solicitadas.
Declaro que autorizo a Universidade do Minho a arquivar mais de uma cópia da dissertação ou tese e a,
sem alterar o seu conteúdo, convertê-la para qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, para efeitos
de preservação e acesso
Declaro que a dissertação ou tese agora entregue é um trabalho original e que, contendo material do qual
não detenho direitos de autor, obtive autorização prévia do detentor dos referidos direitos para conceder à
Universidade do Minho os termos requeridos por esta licença.
Declaro também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto me é possível saber, os direitos
de qualquer outra pessoa ou entidade.
Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por organismo/financiador que
não a Universidade do Minho, declaro que cumpri quaisquer obrigações exigidas pelo respetivo contrato ou
acordo.
Retenho todos os direitos de autor relativos à dissertação ou tese e o direito de a usar em trabalhos futuros,
como artigos ou livros.
Concordo que a minha tese ou dissertação seja colocada no repositório da Universidade do Minho com o
seguinte estatuto (assinale apenas um dos quatro estatutos):
1.
Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso mundial
2.
Disponibilização do conjunto do trabalho para acesso exclusivo na Universidade do Minho
durante o período de
1 ano,
2 anos ou
3 anos, sendo que após o tempo assinalado
autorizo o acesso mundial.
3.
Disponibilização do conjunto do trabalho para acesso exclusivo na Universidade do Minho.
4.
Outro (se assinalar este estatuto, a declaração deve ser obrigatoriamente acompanhada de uma
exposição que explicite a necessidade de um estatuto de excecionalidade)

Braga/Guimarães,

/

/

Assinatura:
1

Vide artigo 124.º Anexo ao Despacho RT-41/2014.

