
 

 

APÊNDICE E - Declaração de Autoria 

 

Sumária: O presente Apêndice E traz a Declaração de Autoria, em respeito a lei  dos 

Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; da 

Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais. 

 

Formulários: 

 

I.  Preencher o formulário de Declaração de Autoria correspondente: 

i.  Formulário para Declaração de 01 Autoria;  

ii. Formulário para Declaração de 02 Autorias;  

iii. Formulário para Declaração de 03 ou 04  Autorias.   

 

Orientações:  

 

A presente Declaração de Autoria possui três modelos de formulários a serem 

preenchidos segundo a quantidade de autor(es) do trabalho apresentado para 

avaliação final do curso. O primeiro se refere a apenas 01 autor, o segundo ao autor 

01 e autor 02 e o terceiro com autor 03 e autor 04 de modo a se somarem para 

comtemplar o número total de autores do referido trabalho.     

 

A Declaração de Autoria deve ser preenchida, impressa e assinada pelos aluno(os) e 

orientador(a). Todos os dados são de responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) sendo que 

qualquer informação tida incorreta deverá ser corrigida e reencaminhada  a tempo para o 

setor de recebimento da Biblioteca.  

 

Conforme modelo abaixo: 

 

 

 



  
  

Apêndice E  

Centro Universitário de Lins 
Departamento de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação 
Biblioteca “Dr. Antônio Eufrásio de Toledo” 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

I. 

i) 

Especificações: 

Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

II. Identificação da obra: 

Autor: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Curso: 

Orientador: 

Co-orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo: 

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente: 

 

 

 

 

dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; 

da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais, 

do Regulamento Disciplinar; 

e que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como trabalho próprio 

ou na inclusão, em trabalho próprio, de idéias, textos, tabelas ou ilustrações (quadros, figuras, 

gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e 

outros) transcritos de obras de terceiros sem a devida e correta citação da referência. 

_________________________________ 

Assinatura do Autor 

_________________________________ 

Orientador(a) 

_________________________________ 

    Local e Data 

 



  
  

Apêndice E 

Centro Universitário de Lins 
Pró-Reitoria de Graduação 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA COM 02 AUTORES 

I. Especificações: 

i) Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

ii) Quantidade de autores: 2 (dois) [ ]; 3 (três) [ ]; 4 (quatro) [ ] 

II. Identificação da obra: 

Autor 1: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Autor 2: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Curso/Programa de Graduação: 

Orientador: 

Co-orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo: 

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente: 

 

 

 

 

dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; 

da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais; 

do Regulamento Disciplinar; 

e que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como trabalho próprio 

ou na inclusão, em trabalho próprio, de idéias, textos, tabelas ou ilustrações (quadros, figuras, 

gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e 

outros) transcritos de obras de terceiros sem a devida e correta citação da referência. 

_________________________________ 

Assinatura do Autor 1 

_________________________________ 

Assinatura do Autor 2 

_________________________________ 

Orientador(a) 
_________________________ 

Local e Data 

 



  
 

Apêndice E 

Centro Universitário de Lins 
Pró-Reitoria de Graduação 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA COM 03 OU 04 AUTORES 

I. Especificações: 

i) Tipo de produção intelectual: a. ( ) Artigo Científico; b. ( ) Monografia 

ii) Quantidade de autores: 2 (dois) [ ]; 3 (três) [ ]; 4 (quatro) [ ] 

II. Identificação da obra: 

Autor 3: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Autor 4: 

CPF: _________________________ Código de matrícula: 

Telefone: (___) _________________ e-mail: 

Curso/Programa de Graduação: 

Orientador: 

Co-orientador: 

Data da defesa: 

Título/subtítulo: 

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente: 

 

 

 

 

dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940; 

da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais; 

do Regulamento Disciplinar; 

e que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como trabalho próprio 

ou na inclusão, em trabalho próprio, de ideias, textos, tabelas ou ilustrações (quadros, figuras, 

gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e 

outros) transcritos de obras de terceiros sem a devida e correta citação da referência. 

_________________________________ _________________________________ 

Assinatura do Autor 3 Assinatura do Autor 4 

_________________________________ 

Orientador(a) 

_________________________________ 

Local e Data 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


