
 
 

Termo de Cessão Parcial de Direitos Autorais Patrimoniais 
 

 
CEDENTE(S):__________________ 
CESSIONÁRIO: Ministério da Educação (MEC) / Fundação Universidade Federal 
do Pampa (UNIPAMPA)  
OBJETO: Conjunto de materiais didáticos produzidos para o(s) Componente(s) 
Curricular(es) ________________, do curso Letras EaD, do Campus Jaguarão. 
  
Pelo presente instrumento particular, de um lado, (nome), (nacionalidade), (estado 
civil), portador (a) da cédula de identidade RG n°___ , CPF n°___  e residente à____ , 
na cidade de ___ doravante denominado(s) CEDENTE(S) e, de outro lado, a 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA, instituição federal 
de educação superior, vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei nº 11.640, 
de 11 de janeiro de 2008, inscrita no CNPJ sob o nº 09.341.233/0001-22, com sede no 
município de Bagé e endereço à Avenida General Osório, 900, CEP 96400-100, Bairro 
Centro, representada por sua Reitora Professora Dra. Ulrika Arns, brasileira, 
professora universitária, residente e domiciliada à Rua Uruguai 343, Bairro Centro, na 
cidade de Bagé – RS, portadora da cédula de identidade n° 1026886174 e inscrita no 
CPF sob o nº 485.111.020-00, doravante designado CESSIONÁRIO, têm entre si, 
justo e contratado, por esta e na melhor forma de direito, a presente cessão e 
transferência, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas que, 
voluntariamente, aceitam e outorgam: 
CONSIDERANDO que o(s) CEDENTE(S) possui (em) a titularidade dos direitos 
autorais que recaem sobre o CONJUNTO DE OBRAS, o qual é de interesse do 
CESSIONÁRIO; 
CONSIDERANDO que o(s) CEDENTE(S) concorda(m) em ceder e transferir 
parcialmente os direitos autorais por ele detidos sobre o CONJUNTO DE OBRAS, ao 
CESSIONÁRIO; 
Resolvem as PARTES celebrar o presente “Instrumento Particular de Cessão e 
Transferência de Direitos Autorais”, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Definições  
1.1. O termo “CONJUNTO DE OBRAS”, sempre que empregado no âmbito do 
presente contrato, significará o conjunto de materiais didáticos produzidos no escopo 
da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA, incluindo 
ilustrações, fotografias, vídeos, animações, podcasts, livros, guia(s) da(s) disciplina(s) 
e demais produções textuais, hipertextuais ou audiovisuais para a(s) disciplina(s) , do 
curso , de titularidade do(s) CEDENTE(S).  
 

 

 

 

 



CLÁUSULA SEGUNDA – Da Cessão e Transferência  
2.1. Pelo presente contrato o(s) CEDENTE(S), titular dos direitos autorais sobre 
CONJUNTO DE OBRAS, cede(m) e transfere(m) ao CESSIONÁRIO, parcialmente, os 
direitos autorais patrimoniais referentes ao CONJUNTO DE OBRAS em questão, nos 
termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. 
2.2. O(s) CEDENTE(S) cede(m) ao CESSIONÁRIO, para todos os fins e efeitos e na 
melhor forma de direito, em caráter gratuito, parcial, irrevogável, irretratável e não 
exclusivo, os direitos autorais relativos ao CONJUNTO DE OBRAS, pelo período de 5 
anos.  
2.3. A presente cessão, por ser parcial e não exclusiva, implica que o(s) CEDENTE(S) 
pode(m) utilizar seu CONJUNTO DE OBRAS nos diversos tipos de modalidades, 
inclusive, comercialmente, mesmo estando em vigor o presente contrato.  
2.4. A cessão objeto deste contrato abrange o direito do CESSIONÁRIO usar o 
CONJUNTO DE OBRAS, sob qualquer modalidade de utilização e por quaisquer 
meios de reprodução, divulgação, promoção e/ou mídia. 
2.5. Da mesma forma, fica o CESSIONÁRIO autorizado a promover quantas edições, 
totais ou parciais, se fizerem necessárias e em qualquer número de exemplares, bem 
como a distribuição da mesma, inclusive no que se refere à circulação nacional ou 
estrangeira, ao meio ou material utilizado no armazenamento, veiculação e distribuição 
do CONJUNTO DE OBRAS. 
2.6. O(s) CEDENTE(S) autoriza(m) o CESSIONÁRIO a disponibilizar o CONJUNTO 
DE OBRAS em Repositório Digital Institucional, aberto para acesso público, inclusive 
conteúdos que contenham a imagem do professor, salvaguardando os termos da 
seguinte licença do Creative Commons: 

2.6.1 Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Partilha nos 
Mesmos Termos (cc by-nc-sa): permite que pessoas remixem, adaptem e 
criem obras derivadas com fins não comerciais, contanto que atribuam crédito 
ao autor e licenciem as novas criações sob os mesmos termos desta licença. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Remuneração 
3.1. O(s) CEDENTE(S) declara(m) ter cedido o CONJUNTO DE OBRAS para o 
CESSIONÁRIO a título gratuito, sem que disso seja devida ao(s) CEDENTE(S) 
qualquer remuneração, reembolso ou compensação de qualquer natureza. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações 
4.1. CEDENTE(S) e CESSIONÁRIO se comprometem com as cláusulas e obrigações 
constantes deste instrumento particular de contrato de cessão de direitos autorais. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Da Titularidade 
5.1. O(s) CEDENTE(S) declara(m) ser o(s) titular(es) e detentor(es) dos direitos 
autorais referentes ao CONJUNTO DE OBRAS, cedendo, neste ato, ao 
CESSIONÁRIO, em caráter gratuito, parcial, irrevogável, irretratável e não exclusivo, 
os direitos autorais patrimoniais que sobre ela recaem.  
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabilidade 
6.1. O(s) CEDENTE(S) assume(m) ampla e total responsabilidade civil e penal, quanto 
ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte do 
CONJUNTO DE OBRAS. 
6.2. Declaro que o conteúdo do CONJUNTO DE OBRAS cedido é de minha (nossa) 
exclusiva autoria, com o que me (nos) responsabilizo (amos) por eventuais 
questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação. 
6.3. Responsabilizo-me (nos) pelo CONJUNTO DE OBRAS entregue, estando o seu 
conteúdo textual já revisado gramaticalmente. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


CLÁUSULA SÉTIMA – Do Registro 
7.1. O CESSIONÁRIO fica autorizado a promover, se assim o quiser, o registro do 
CONJUNTO DE OBRAS previsto no art. 19 da Lei nº 9.610/98, não estando o 
CONJUNTO DE OBRAS registrado, bem como o registro em Cartório de Títulos e 
Documentos ou, ainda, junto a outros órgãos especializados.  
7.2. O CESSIONÁRIO poderá, ainda, averbar a presente CESSÃO à margem do 
registro a que se refere o art. 19 da Lei nº 9.610/98, ou não estando o CONJUNTO DE 
OBRAS registrado, poderá o instrumento de cessão ser registrado em Cartório de 
Títulos e Documentos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Do Foro 
8.1. Fica eleito o foro da seção judiciária da Justiça Federal de Bagé/RS, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não 
possam ser superadas pela mediação administrativa.  
E por estarem assim justos e de acordo, firmam este instrumento, CEDENTE(S) e 
CESSIONÁRIO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
  

 
Bagé, ____ de ______________ de 2014. 
 

  

 

 

 

 
____________________________________ 
CEDENTE(S):  
CPF: 
 

 
____________________________________ 
CESSIONÁRIO: Ulrika Arns 
CPF: 485.111.020-00 
 

 
____________________________________ 
TESTEMUNHAS:  
CPF: 


