
 
Decanato de Pesquisa e Pós-graduação (DPP) 
 
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE 

MONOGRAFIA/TESE/DISSERTAÇÃO E PRODUTOS DESENVOLVIDOS NA UnB. 
(a ser assinado por estudantes e entregue no momento da matricula e na ocasião da defesa do trabalho final) 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________(nome), 

CPF _________________________________, aluno (a) regularmente matriculado (a) na 

Universidade de Brasília no grau de __________________________(Residência, Especialização, 

Mestrado ou Doutorado) em ___________________________________________(nome do 

programa ou curso), considerando a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 que regula os direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial, Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 que dispõe 

sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no 

País, e dá outras providências,  Lei n
o 10.973, de 2 de dezembro de 2004 que dispõe sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 

providências, Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá 

outras providências, Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de 

estudantes, entre outras, bem como qualquer outra Lei que venha substituir ou complementar as já 

citadas, DECLARO conhecer que os projetos, produtos desenvolvidos, trabalhos publicados e 

relacionados aos respectivos trabalhos de conclusão final ou outros desenvolvidos por ocasião da 

estada do estudante nesta Universidade são de propriedade da Universidade de Brasília, dos 

respectivos estudante e orientador no âmbito da UnB e quaisquer outros documentos, acordos, 

termos, cessão de direitos, ou outros assemelhados para esse fim NÃO PODERÃO ser assinados 

com outra Instituição, Empresa, Agência de Fomento, bolsas, entre outras, sem o prévio 

conhecimento e concordância da Universidade de Brasília (UnB), através do Decanato de Pesquisa 

e Pós-graduação (DPP). A Universidade poderá compartilhar os direitos, produtos, “royalities”, 

patentes etc, desde que previamente acordado conforme a legislação vigente. A presente 

declaração é assinada formalmente considerando os Art. 297-299 do Código Penal Brasileiro. 

 

Brasília, _____de ________________de 20________ 

 

Assinatura do estudante de Pós-graduação: 

 

Assinatura do orientador: 

 

(As assinaturas deverão ser autenticadas em Cartório e o presente documento deverá ser mantido sob a guarda da Secretaria do Programa ou Curso e 

enviado em arquivo PDF para o DPP) 


