DIREITOS DE AUTORIA E ACORDO DE LICENCIAMENTO
ABTB - Associação Brasileira de Tecnologia a Borracha
Este manuscrito e seu respectivo resumo serão considerados pela ABTB como entendimento de que o autor
concorda com os termos de direitos de autoria e acordo de licenciamento.
Direito autoral
1. Licença. Considerando a aceitação dos termos listados acima, o autor concede à ABTB – Associação Brasileira de
Tecnologia da Borracha, e seus sucessores a licença não exclusiva, irrevogável, perpétua, livre de royalties para
utilizar, copiar e distribuir em versão impressa do resumo escrito e eletrônico do manuscrito.
2. Gerais. Este contrato constitui o total entendimento das partes no que se diz respeito e apreço aos assuntos
tratados. O mesmo cumpre com as leis brasileiras. A inexequibilidade de uma disposição do presente não afetará a
aplicabilidade de qualquer outra disposição.
Este contrato não confere quaisquer direitos sobre uma pessoa que não seja parte deste acordo. O mesmo será
vinculativo e se reverterá em benefício a um sucessor de uma parte deste acordo, ou um cessionário.
Para que não restem dúvidas as partes concordam, que este acordo não transfere (ou licença) quaisquer direitos
sobre os resultados a ser referido no Manuscrito, nem quaisquer outros direitos, o empregador tem, ou pode ter no
que diz respeito ao tema do manuscrito ou seu conteúdo.
O presente contrato poderá ser firmado desde que cada interessado assine pelo menos uma via. A execução deste
acordo, ou qualquer outro documento relacionado às transações a serem consumadas nos termos do mesmo,
deverão ser enviadas pelo site do congresso congressoabtb2020.com.br “pagina trabalhos” scaneado com suas
devidas assinaturas.

ASSINE AQUI PARA CONCESÃO E DIREITOS AUTORAIS:
Eu/Nós certificamos que lemos, entendemos e concordamos com os termos deste contrato.
Título do trabalho:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
AUTOR:________________________________________________________________________________________
Endereço do autor:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
E-mail autor:________________________________________________
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Telefone: ____________________________________________Fax:_____________________________________
Empresa onde trabalha: __________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________________________
COAUTORES: _______________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________
Telefone: ________________________
Nome da empresa onde trabalha: _______________________________
Assinatura: ___________________________
Data:

Av. Paulista, 1159 – 14º andar - conj. 1417– CEP 01311-200 – São Paulo – SP - Brasil.
Tel: (55 11) 95774-8428 (55 51) 99724-5866 – abtb@abtb.com.br –www.abtb.com.br
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