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Acordo de publicação e direitos autorais

Título da contribuição:		

_________________________________________________

Nome do primeiro autor:		

_________________________________________________

					_________________________________________________
Nome dos co-autores:			

_________________________________________________

					_________________________________________________
Por favor preencha o documento, imprima, assine e envie a versão digitalizada para:
cadernosaa@openedition.org.
LICENÇA EXCLUSIVA DE PUBLICAÇÃO

Eu, por este meio, concedo aos Cadernos de Arte e Antropologia e seus editores o único e exclusivo
direito de produção, publicação e divulgação desta contribuição de acordo com a legislação de direitos de autor em vigor, bem como da sua reprodução em quaisquer línguas e formatos e através de
qualquer meio de comunicação.
Eu, por este meio, declaro que
----

sou o titular exclusivo dos direitos desta contribuição e, no caso em que a contribuição é
partilhada por mais de um autor, obtive a autorização expressa dos co-autores para assinar
esta declaração.

obtive a permissão escrita dos respectivos autores, para publicar nos Cadernos de Arte e
Antropologia todo o material que é parte constante da contribuição (fotografias, material
multimédia, material sonoro, etc.) e que não é da minha autoria.

a contribuição é original, não está publicada nem submetida a outro meio
de divulgação escrito ou digital. No caso em que partes ou a totalidade da contribuição foram publicados noutros meios, por favor indique aqui:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Os autores preservam o direito de:
--

--

Re-publicar a totalidade ou parte da sua contribuição em obras escritas, editadas ou organizadas por eles, desde que seja feita explícita referência à publicação original nos Cadernos
de Arte e Antropologia. A contribuição não pode ser re-publicada 12 meses antes da sua
edição original nos Cadernos de Arte e Antropologia, sem a permissão escrita da revista.
Disponibilizar a contribuição para fins pedagógicos ou numa base individual a colegas
numa óptica não-lucrativa.

Lugar e data:		

Assinatura:		

_________________________________________________
_________________________________________________
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