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TERMO DE CIÊNCI~ E DE AUTORIZAÇÃ<J PARA DISPONIBILIZAR PRODUÇÕES TÉCNICO-
CIENTIFICAS NO REPOSITORIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO 

Com base no disposto na Lei Federal n° 9.610/98 , AUTORIZO o Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia Goiano, a disponibilizar gratuitamente o documento no Repositório Institucio~al do IF 
Goiano (RIIF Goiano), sem ressarcimento de direitos autorais, conforme permissão assinada abaixo, 
em fo rmato digit al para fins de leitura, download e impressão, a t ítulo de divulgação da produção 
técn ico-científi ca no IF Goiano. 

Identificação da Produção Técnico-Científica 

[ ] Tese 
[ ] Dissertação 
[x ] Monografia - Especialização 
[ ] TCC - Gradu ação 

[ ] Artigo Cient ífico 
[ ] Capítulo de Livro 
[ ] Liv ro 
[ ] Trabalho Apresentado em Evento 

[ ] Produto Técnico e Educacional - Tipo : _____________ ___ _ 

Nome Completo do Autor : Meire de Fátima Matias Mendes 
Mat rícula: 2019203302360081 
Títu lo do Trabalho : Atividades de Letramento Literário e a Formação do Sujeito Histórico-Crítico 
no Primeiro Ano do Ensino Fundamental 

Restr ições de Acesso ao Documento 

Documento confidencial : [X] Não [ ] Sim, justifique: __________ _ 

Informe a data que poderá ser disponibilizado no RIIF Goiano : _ 25_J_ 0 3_J2021_ 
O documento está sujeito a registro de patente? [ ] Sim [ X ] Não 
O documento pode vir a ser publicado como livro? [X ] Sim ] Não 

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUI ÇÃO NÃO-EXCLUSIVA 

O/A referido/a autor/a declara que: 
1. o documento é seu traba lho original , detém os direi tos autorais da produção técnico-científica 
e não infri nge os direitos de qualquer out ra pessoa ou ent idade; 
2. obteve autorização de quaisquer materia is inclusos no documento do qual não detém os 
direi tos de autor/a, para conceder ao I nstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano os 
di reitos requeri dos e que este material cujos direitos auto rais são de terceiros, estão claramente 
identificados e reconhecidos no texto ou conteúdo do documento entregue; 
3. cumpriu quaisquer obrigações exigidas por contrato ou acordo, caso o documento entregue 
seja baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra institu ição que não o I nstituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Goíano. 

Ceres, 26/04/2021. 
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