
 

 

Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional 

Biblioteca Setorial 
Repositório de Trabalhos de Conclusão de Cursos/Especialização (RTCCE) 

 
Termo de Autorização para Publicação Eletrônica no Repositório da UFPB 

 

 

1. Identificação do Material Bibliográfico:  (   ) TCC  (   ) Monografia 

2. Identificação do trabalho /autor 

Graduação em: __________________________________________________________________________________  

Título: __________________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

Autor: __________________________________________________ RG:___________________ CPF:_____________ 

telefones:_______________________________________e-mail ____________________________ 

Orientador: __________________________________________ CPF:______________ e-mail ____________________ 

Co-orientador: _________________________________________ CPF:____________  e-mail ____________________ 

Total de páginas: ______________    Data de defesa: ____/____/____ 

Data de entrega da cópia eletrônica do trabalho na versão final, corrigida, à Biblioteca do CTDR: ____/____/_____ 

3. Informações sobre a publicação do trabalho
1
: 

Esse trabalho é confidencial?:  (  ) sim; (  ) não. 
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