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ANEXO B 

CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

(Modelo de Autorização) 

Esta autorização, devidamente preenchida, datada, assinada pelo autor principal, com firma reconhecida, 

deverá ser entregue juntamente com a via impressa e eletrônica do artigo. 

Nome:....................................................................................endereço..............................................................

..............................., RG........................CPF.......................... do(s) autor(es)], elaborou(aram) o original do 

artigo “........................................................................................”, e por ser(em) titular(es) da propriedade 

literária do mesmo e em condições de autorizar(em) a edição de seu trabalho, concede(m) à REEC – 

Conselho Editorial permissão para comercializar, editar e publicar o citado artigo impresso em papel ou 

on line na Internet, na “REEC”, em número e volume ainda a serem definidos pelo Conselho Editorial da 

revista REEC. Essa concessão não terá caráter de ônus algum para o Conselho Editorial da revista 

REEC, ou seja, não será necessário o pagamento em espécie alguma pela utilização do referido material, 

tendo o mesmo o caráter de colaboração. O(s) Autor(es) compromete(m)-se a assegurar o uso e gozo da 

obra à revista REEC – Conselho Editorial, que poderá explorá-la com exclusividade nas edições que 

fizer e compromete(m)-se também a não autorizar(em) terceiros a transcreverem ou traduzirem parte ou 

totalidade da obra sem expressa autorização do Conselho Editorial da revista REEC, cabendo ao infrator 

as penas da legislação em vigor. 

O Autor tem ciência de que: 1. A publicação desta obra poderá ser recusada caso o Corpo Editorial da 

REEC, responsável pela seleção dos artigos, não ache conveniente sua publicação, seja qual for o motivo, 

sendo que este cancelamento não acarretará responsabilidade de espécie alguma e nem a qualquer título 

por parte do Conselho Editorial da REEC; 2. Os Editores, juntamente com a REEC – Conselho Editorial 

reservam-se o direito de modificar o texto, quando necessário, sem prejudicar seu conteúdo, com o 

objetivo de uniformizar a apresentação.  

Data:  

Nome do(s) Autor(es) e assinatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


