
 

COPPE/UFRJ 
 

 

  

RESOLUÇÃO CPGP/COPPE nº 01/2010 
 

Dispõe sobre a declaração de di-

reitos e autoria a ser assinado pe-

los alunos. 

 

 

Considerando a necessidade da COPPE zelar pela qualidade acadêmica e legitimidade 

dos trabalhos de conclusão de seus alunos, a necessidade de regulamentar a aplicação 

da Portaria 13/2006 da CAPES assim como do parágrafo único do artigo 56 da Resolu-

ção 01/2006 do CEPG, a Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP) da COPPE, no 

uso das atribuições que lhe conferem o artigo 98 do Estatuto da UFRJ, Parágrafo úni-

co, o artigo 49 da Regulamentação Geral da Pós-Graduação Strictu Sensu da UFRJ e 

as normas da própria Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa da COPPE,  

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º  - Todos os alunos devem assinar a declaração de direitos e autoria, anexa a es-

ta resolução antes do início do curso. 

Art. 2º - Determinar a entrada em vigor desta Resolução na data de sua publicação. 
 
Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa da COPPE, 02 de março de 2010 
 
 
 
Professor Edson H. Watanabe 
Presidente da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa da COPPE 

 

Aprovado na CPGP em xx/03/2010 

Resolução 01/2010 revogada em 
07/02/2012 e substituída pela resoluçã 

01/2012 da CPGP. 



COPPE/UFRJ 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE DIREITOS E AUTORIA 

(a ser preenchido e assinado pelos novos alunos na época da admissão) 
 
 
Eu ______________________________ aluno de __________ do Programa 

___________________ da COPPE/UFRJ, declaro para os devidos fins que estou ciente 

de que: 

 
a)  a divulgação dos meus trabalhos individuais ou em grupo (dissertação ou te-

ses, relatórios, projetos de pesquisa, etc.) pela Universidade não necessita de 
autorização minha, por ser estudante de uma instituição pública e em atendi-
mento à Portaria 13/2006 da CAPES, podendo, excepcionalmente, o Colegiado 
do Programa autorizar a não divulgação da tese ou dissertação pela internet, 
por no máximo um ano, desde que seja justificado e solicitado antecipadamente 
por escrito, conforme previsto na Portaria acima referida; 

b)  devo dar créditos à UFRJ e aos órgãos financiadores, se houver, em trabalhos 
publicados em congressos, revistas ou livros, fruto de pesquisas realizadas na 
UFRJ; 

c) devo respeitar os direitos autorais de terceiros na reprodução de textos, tabe-
las, figuras, conceitos, idéias, etc., conforme as leis vigentes no país;  

d) a defesa da minha dissertação ou tese será realizada em sessão pública exceto 
se houver necessidade de sigilo e aprovado de acordo com o Parágafo Único do 
Artigo 56 da Resolução 01/06 do CEPG. 

 
 
Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 20__. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura 

 
Resolução 01/2010 revogada em 

07/02/2012 e substituída pela resoluçã 
01/2012 da CPGP. 


