LICENÇA PARA PUBLICAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, ............................................................................................................................................,
{NOME DO AUTOR}

................................................................................................................., ....................................................................................................................
{PROFISSÃO}

{ENDEREÇO}

......................................................................................................., portador da portador da Cédula de Identidade RG nº
....................................................., devidamente inscrito perante o CPF/MF sob nº ................................................................,
doravante denominado simplesmente AUTOR, autoriza a SOBRAFO – SOCIEDADE BRASILEIRA
DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA, com sede em São Paulo, à Rua Barão do Triunfo, 427 Sala
401, Brooklin Novo, São Paulo, CEP: 04602-001, doravante denominada somente SOBRAFO,
a publicar, editar e divulgar o trabalho de sua autoria, intitulado ................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
{NOME DO TRABALHO CIENTÍFICO}

doravante denominado somente OBRA, apresentada no X Congresso Brasileiro de Farmacêuticos
em Oncologia, observados os termos seguintes:
1. Pelo presente instrumento, o AUTOR autoriza a edição e publicação, no todo ou em
parte, de sua OBRA, a título gratuito, sem caráter de exclusividade, ficando o AUTOR
livre para posteriores publicações por quaisquer outras formas ou meios.
2. Autoriza o AUTOR, ainda, a cessão dos direitos estabelecidos na presente licença à
editora que oportunamente será contratada pela SOBRAFO, para que esta realize
a edição e publicação da OBRA em revistas, periódicos, informativos ou quaisquer
outras publicações do tipo.
3. O AUTOR apresenta para publicação a OBRA, declarando ser produto de sua exclusiva autoria, garantindo que a OBRA não viola quaisquer direitos de terceiros, respondendo pelos danos que tais violações vierem a causar, sendo garantido à
SOBRAFO o regular direito de regresso, caso esta venha a ser demandada judicialmente por violação de direitos autorais de terceiros.
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4. Caso a OBRA já tenha sido publicada anteriormente, o AUTOR declara que tem o
direito de apresentá-la para republicação.
5. Fica estabelecido que na edição ou na publicação parcial da OBRA não serão realizadas modificações, supressões ou inserções que expressem alteração do sentido
do texto ou da opinião originalmente manifestada pelo AUTOR, ficando ajustado
que em todas as publicações será citada a autoria da OBRA.
6. O AUTOR concorda em assinar e encaminhar 01 (uma) via do presente instrumento
para a SOBRAFO no endereço acima mencionado.
7. A presente licença é dada em caráter irrevogável e irretratável, em caráter gratuito,
não gerando qualquer direito de remuneração a qualquer das partes.
8. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima sem
que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos e assino a presente

autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, ............... de ................................. de 2020.

AUTOR: .......................................................................................................
Nome:

......................................................................................................

SOBRAFO: .......................................................................................................
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