FACULDADES INTEGRADAS CAMPO-GRANDENSES
INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2006 - 31/03/2006
POLÍTICAS PARA REPRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE OBRAS

O Diretor Geral das Faculdades Integradas CampoGrandenses, no uso de suas atribuições, por força de
lei e por decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa,
Pós-Graduação e Extensão, institui as políticas de
reprodução de obras, nos termos que seguem:
Art.1 Entende-se por reprodução a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária,
artística ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer
armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de
fixação que venha a ser desenvolvido.
Art. 2 A partir desta data, de acordo com a lei do Direito Autoral (Lei nº 9.610, 19/02/98), estão
proibidas as reproduções de obras sem prévia autorização por escrito do autor ou de seus
representantes legais, excetuando-se, apenas, os casos e situações previstas na lei:
I - a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde
que feita por este, sem intuito de lucro;
II - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer
natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não
seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra
reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores;
III – obra que pertença ao domínio público.
§ 1º A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer
direito restrito ao autor, como a reprodução ou exibição da obra.
§ 2 A reprodução de uma obra para as turmas, através de seus representantes, fica
expressamente proibida.
§ 3 A apresentação de conteúdos visuais, audiovisuais e fonográficos, nos espaços das
Faculdades, através de filmes, CD, DVD e outros mídias, sobre os quais as Faculdades não
detenham os direitos de exibição, fica expressamente proibida.
Art. 4 A monografia entregue para o acervo da biblioteca precisará da respectiva autorização do
autor para reprodução. No caso de monografia defendida na Instituição, a autorização deve
contemplar:
I - obra completa: única e exclusivamente para o acervo da biblioteca, quando a obra anterior, por
qualquer motivo, for danificada;
II – trechos da obra: para fins acadêmicos de alunos e professores;
III – prazo indeterminado: para evitar repetidas solicitações de autorização para reprodução.
Art. 5 As Faculdades manterão à disposição dos interessados, na Reprografia e na Biblioteca,
modelo de autorização para reprodução ou exibição de obras, onde conste, minimamente, o título
e subtítulo da obra, quando houver, o tipo de reprodução ou exibição, o período de autorização e
a completa identificação do(s) detentor(es) dos direitos de reprodução e/ou exibição.
§ 1º A autorização modelo deverá ser preenchida e assinada pelo(s) detentor(es) dos direitos de
reprodução e/ou exibição e encaminhada para a Reprografia, quando se tratar de obra impressa,
ou para a Biblioteca, quando se tratar de obra audiovisual ou fonográfica.
§ 2º. Os responsáveis da Reprografia e da Biblioteca deverão fazer o controle do prazo de
expiração das autorizações e reter a obra para evitar reproduções ou exibições indevidas.
Art. 6º O conteúdo da pasta do professor, disponibilizada na Reprografia, será único e
exclusivamente de autoria do mesmo.
PUBLIQUE-SE
Direção Geral
DISTRIBUIÇÃO: Superintendência da FEUC, Direção Geral, Coordenadorias, Secretaria Geral, Biblioteca, Setores das Faculdades,
Professores, Sala dos Professores, Quadros de Avisos e Salas de Aula.
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Autorização
Autorizo às Faculdades Integradas Campo-Grandenses, a exibição do filme
_________________________________, para fins educacionais, por um período de dois
anos.

____________________________________
NOME
Detentor(a) dos direitos autorais.
Endereço:
Telefone:
E-mail:

DISTRIBUIÇÃO: Superintendência da FEUC, Direção Geral, Coordenadorias, Secretaria Geral, Biblioteca, Setores das Faculdades,
Professores, Sala dos Professores, Quadros de Avisos e Salas de Aula.

