
 
 

Autorização para Publicação 

1. Autorização para publicação na página da Ouvidoria do Ipea  
 

O autor da OBRA autoriza o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) à disponibilizá-la em Acesso 
Aberto, na rede mundial de computadores – Internet, por meio de sítio da Ouvidoria, para disseminação 
de informações e conhecimentos produzidos por terceiros sobre as temáticas relacionadas à Ouvidoria. 
Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de 
distribuição na página da Ouvidoria do Ipea. 
 

2. Declaração de Autoria  
 

O autor abaixo identificado declara que é o criador intelectual da OBRA abaixo especificada e que a 
utilização de outros recursos (textos, tabelas, ilustrações, imagens, vídeos, etc.) em suas obras está de 
acordo com a Lei 9.610/1998. Declara ainda que o conteúdo da OBRA é de sua inteira responsabilidade. 

 
 
     3.Declaração de Não Plágio 
 
O autor abaixo identificado declara que todas as partes de sua OBRA, cuja a autoria seja diversa da 
autoria da obra como um todo, estão devidamente cedidas e o uso foi autorizado por seus criadores. 
Declara estar ciente de que é de sua inteira responsabilidade a reutilização de outras obras em suas 
obras. O autor declara ainda que todos os que de alguma forma colaboraram com a elaboração das partes 
ou da obra como um todo tiveram seus nomes devidamente citados e/ou referenciados, e que a utilização 
de partes ou trechos de outras obras está devidamente citada e referenciada, não configurando plágio em 
nenhuma hipótese.  
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