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TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS
(deverá ser preenchido pelo bolsista ou representante legal, caso o bolsista tenha
menos de 18 anos)
Eu, ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(nome), (nacionalidade), (estado civil), inscrito(a) no CPF sob nº ...............................,
residente
e
domiciliado(a)
em
...................................................................................................
.............................................................................................................................. (endereço);
na condição de ............................................................................ (professor orientador/
acadêmico de graduação bolsista/ acadêmico de graduação voluntário / responsável
legal
por
bolsista
com
menos
de
19
anos)
do
Projeto
de
Pesquisa....................................................................................................................... (título)
vinculado ao Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica – PIPA da Fundação Municipal
Centro Universitário da Cidade de União da Vitória – Uniuv, inscrita no CNPJ nº
75.967.745/0001-23 e com sede na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, em União da
Vitória-PR, assumo à mesma os seguintes compromissos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Cedo
gratuitamente
e
globalmente
os
direitos
autorais
do
Projeto
..................................................................................................................................................
(nome do projeto) com exclusividade à Fundação Municipal Centro Universitário da
Cidade de União da Vitória – Uniuv, seus sucessores e cessionários, por todo o prazo de
vigência dos direitos patrimoniais de autor – previsto na Lei autoral brasileira – para
publicação ou distribuição em meio impresso ou eletrônico, ficando a Uniuv autorizada a
incluir o(s) conteúdo(s) editorial(is) em meios de divulgação impressos ou digitais, on-line,
intranet, via internet, e hospedagem, isoladamente ou em conjunto com outras obras e
serviços de informação eletrônica; em servidores próprios, de terceiros ou de clientes,
podendo distribuí-la comercialmente e comercializá-la por todos os meios eletrônicos
existentes ou que venham a ser criados futuramente, inclusive através de armazenamento
temporário ou definitivo em memória ou disco dos usuários ou clientes, em aparelhos
móveis ou fixos, portáteis ou não, cabendo à Uniuv determinar todas as suas
características editoriais e gráficas, preço, modos de distribuição, disponibilização,
visualização, acesso, download, revenda e venda aos distribuidores, portais da internet,
banco de dados, bem como promoções, divulgação e publicidade.
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Parágrafo primeiro: ficam entendidos aqui como criações intelectuais todos e quaisquer
produtos e processos gerados por meio das minhas atividades no referido Projeto de
Pesquisa, incluídas ainda, sem limitação, ferramentas, protótipos, fórmulas, dados,
especificações e/ou métodos utilizados para projetar, criar, gerar ou de outra forma
desenvolver os produtos, processos e/ou prestar os serviços, patenteáveis ou não; obras
artísticas, literárias e científicas; todas as patentes, programas de computador, registros,
direitos autorais, segredos comerciais e know how.
Parágrafo segundo: caso sejam desenvolvidos programas de computador decorrentes de
minhas atividades, comprometo-me desde já a ceder e disponibilizar à Uniuv o respectivo
código fonte para que seja possível, à mesma, proceder com o devido registro.
CLAÚSULA SEGUNDA
A Uniuv fica, desde já, autorizada a promover, por si ou por quem esta indique, todos e
quaisquer registros que sejam possíveis e admitidos para resguardar os direitos de
propriedade intelectual.
CLÁUSULA TERCEIRA
Como parte das atividades junto ao Projeto de Pesquisa, revelarei por escrito à Uniuv, por
meio de relatórios parciais e finais e documentos necessários, juntamente com os demais
orientadores e acadêmicos bolsistas ou voluntários do Projeto, os resultados das minhas
atividades, abstendo-me de publicar ou divulgar os resultados das atividades sem o
consentimento por escrito da Uniuv.
Parágrafo primeiro: quando da publicação e/ou divulgação dos resultados, realizarei a
indicação da propriedade intelectual, incluindo a Uniuv e os demais participantes do Projeto
de Pesquisa.
CLÁUSULA QUINTA
Reconheço que danos causados pela divulgação indevida das informações podem ser
irreparáveis e que a Uniuv, sendo lesada, direta e/ou indiretamente, terá o direito de buscar
indenização justa, podendo recorrer inclusive às medidas judiciais cabíveis contra o
signatário.
CLÁUSULA SEXTA
Declaro que o referido Projeto é original de autoria da equipe que o compõe e nunca foi
publicado em qualquer outro veículo, em português ou outro idioma, no formato impresso
ou eletrônico (incluindo páginas da Internet, grupos de discussão ou outros modelos de
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boletim eletrônico). Declaro, ainda, que este Projeto não contém violação a direito autoral
ou qualquer outro direito de terceiro, tampouco possui material de natureza ilegal.
Resguardo o direito e exonero a Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de
União da Vitória – Uniuv contra todas as reclamações e despesas (incluindo custos e
despesas legais) causadas por qualquer ruptura desta e de outras garantias.
CLÁUSULA SÉTIMA
Tenho pleno conhecimento de que no caso de descumprimento por mim de qualquer
compromisso ou condição, total ou parcial, prevista neste Termo, estarei sujeito(a) à
responsabilidade civil e criminal, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos.

União da Vitória, ...... de ..................... de 20....
(nome completo e assinatura)

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

