TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

O(a) autor(a) (

), brasileiro(a), profissão, portador(a) do CPF/MF sob o nº _____,

residente e domiciliado(a) na Rua _______________nº___, na cidade de ________estado ___, CEP _________, doravante designado(a) CEDENTE, por meio desta,
cede e transfere, de forma gratuita, a propriedade dos direitos autorais do artigo
intitulado

__________________________________________________________,

para a REVISTA PERSPECTIVA, de propriedade da UNIVERSIDADE REGIONAL
INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES- CÂMPUS DE ERECHIM,
mantida pela FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA, com sede na Av Sete de
Setembro, nº 1621, em Erechim-RS, inscrita no CNPJ sob o nº 96.216.841/0007-03,
neste ato representada pelo seu Diretor Geral, doravante designada CESSIONÁRIA,
nas condições descritas a seguir:
1. O CEDENTE declara que é autor(a) e titular da propriedade dos direitos autorais do
artigo submetido à publicação.
2. O CEDENTE declara que a obra não infringe direitos autorais e/ou outros direitos de
propriedade de terceiros, que a divulgação de imagens (caso as mesmas existam) foi
autorizada e que assume integral responsabilidade moral e/ou patrimonial, pelo seu
conteúdo perante terceiros.
3. O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais relativos ao artigo à
CESSIONÁRIA, especialmente os direitos de edição, de publicação, e de reprodução
apenas na Revista Perspectiva, de propriedade da CESSIONÁRIA. A CESSIONÁRIA
passa a ser proprietária exclusiva dos direitos referentes ao artigo, sendo vedada
qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outro meio de divulgação, impresso
ou eletrônico, sem que haja prévia autorização escrita por parte da CESSIONÁRIA,
durante o prazo de vigência deste instrumento.
4. A presente cessão tem seu prazo de validade determinado por 5 (cinco) anos, a
contar desta data.
5. A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer tipo de remuneração pela
utilização do artigo pela CESSIONÁRIA.
6. A não observância do disposto neste termo, submeterá o infrator a sanções e penas
previstas na Lei sobre Direitos Autorais (Lei nº 9.610, 19/02/1998).

Data: ____/____/__________.
____________________Assinatura ________________________
(nome do(a) autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais)

