
Pelo presente Termo de 

Originalidade e na melhor 

forma do Direito, eu (e 
demais autores, caso 
tenha informar nomes)

autor(es) do artigo
intitulado (incluir todos) 

a ser submetido à RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
editada trimestralmente pela Sistema de Bibliotecas da UNICAMP, declaro para os devidos fins 
que o artigo mencionado: 

a) não foi publicado, parcial ou integralmente, em outra publicação (impressa ou eletrônica) de

caráter científico ou não; 

b) não foi submetido simultaneamente a outra publicação (impressa ou eletrônica), de caráter

científico ou não; 

c) não será submetido, parcial ou integralmente, à avaliação de outra publicação, de caráter

científico ou não, nos seis meses seguintes ao envio da Notificação de Quitação; 

d) não está vinculado a outra publicação (impressa ou eletrônica), de caráter científico ou não, por

qualquer forma de proteção a direito autoral; 

e) não constitui versão resumida de monografia de graduação ou de pós-graduação, de trabalho de

conclusão de curso, de dissertação de mestrado, de tese de doutorado ou de congênere; 

f) apresenta-se  redigido  no  formato  de  artigo  para  periódico  e  em  conformidade  com  as

Diretrizes aos Autores disponíveis na página eletrônica da Revista. 

g) concorda-se que a Revista fará a disseminação do artigo aceito, segundo os ditames da

Filosofia  do Arquivo Aberto. 

Asseguro ainda que o trabalho é original e não contém nenhuma forma de plágio, bem como 

responsabilizo-me pelo uso de textos e imagens de terceiros, quando tal uso exigir autorização. 

Assim, autorizo que meu artigo supramencionado: 

a) seja publicado sem ônus na edição mais conveniente à Revista;

b) seja submetido às regras de padronização adotadas pela Revista;

c) tenha seu conteúdo exposto na internet.

Ao  assinar  este  Termo,  confirmo  estar  ciente  de  e  aceitar  as  condições  estabelecidas  nas 

Diretrizes aos Autores da página eletrônica da RDBCI.  

Por ser verdade, firmo o presente. 

(local e data) 

(assinatura do autor principal)

TERMO DE ORIGINALIDADE 

-->ATENÇÃO: Digite nas caixas, na última assine, digitalize e deposite no Passo 4 - Documentos Suplementares.
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