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Ministério da Educação

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO -
CÂMPUS SANTA HELENA

PROG. DE POS-GRAD EM RECURSOS NATURAIS E
SUSTENTABILIDADE - SH

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2020

 

Dispõe sobre a Regulamentação da Política
de Licenciamento da versão final de Dissertação, bem como dos Produtos Educacionais e Tecnológicos

a ela vinculados e produzidos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e
Sustentabilidade (PPGRNS) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Santa Helena

(UTFPR-SH).
 

O coordenador do PPGRNS, considerando:
Os termos do Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação em Recursos

Naturais e Sustentabilidade vigente e aprovado pela Resolução nº 032/17-COPPG de 28 de setembro de
2017,

Os termos da Resolução nº 55/2019-COPPG e a necessidade de regulamentar os critérios
de  licenciamento e os trâmites relativos ao depósito de versões finais das dissertações do programa e
seus produtos educacionais e tecnológicos associados,

Os termos da Resolução Conjunta nº 01/2020-COGEP-COPPG,
Os termos da Instrução Normativa nº 10/2020,
 
Resolve:

 

1. A versão final de todas as Dissertações e dos Produtos Educacionais e
Tecnológicos a elas vinculados e produzidos no âmbito do PPGRNS devem ser licenciados em
caráter definitivo e irrevogável, de acordo com o artigo 49 da Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de
1998, pela Licença Creative Commons Atribuição Não Comercial Compartilha Igual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

a) É fortemente recomendado que Produtos Educacionais e Tecnológicos que
consistam em programas de computador, aplicativos para dispositivos móveis
ou similares tenham o código-fonte licenciado, como determina a Resolução
Conjunta nº 01/2020-COGEP-COPPG, utilizando licenças como, por exemplo,
General Public License (GPL) GNU. A licença deve estar presente no código-
fonte e a sua não utilização  deve ser deixada apenas para casos excepcionais
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como, produtos com presença de dados sigilosos, produtos derivados de
produtos com outro PO de licença, etc.

2. As Dissertações, bem como os Produtos Educacionais e Tecnológicos a elas
vinculados, devem, sempre que possível, ser elaborados como Recursos Educacionais Abertos
(REA), nos termos da Declaração REA de Paris, definidos no Congresso Mundial sobre Recursos
Educacionais Abertos, conduzido pela UNESCO em Paris, França,entre 20 e 22 de junho de
2012.

3. O Termo de Licenciamento encontra-se no Anexo I desta Resolução e deve
constar na Folha de Rosto da Dissertação, bem como dos Produtos Educacionais e Tecnológicos
a ela vinculados.

4. A versão final da Dissertação, bem como do Produto Educacional ou Tecnológico
a ela vinculado, devem ser depositados exclusivamente no Repositório Institucional da UTFPR
(RIUT), bem como estar acessíveis por humanos, via interface e aplicações computacionais, por
meio do protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). A
licença estabelecida deve ser inserida como metadado em campo específico.

5. A presente Resolução possui caráter mandatório e se aplica a todas as versões
finais de Dissertações, bem como aos Produtos Educacionais e Tecnológicos a elas vinculados
e produzidas no âmbito do PPGRNS.

6. As competências do Programa de Pós-Graduação e dos Autores estão descritos
nos itens 4.1.5 e 4.1.7 da Resolução nº 55/2019-COPPG, de 04 de junho de 2019 e nos artigos 21
e 23 da Resolução Conjunta nº 01/2020-COGEP-COPPG, de 23 de setembro de 2020.

 
A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Santa Helena, 27 de outubro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por VAGNER APARECIDO CAVARZERE JUNIOR,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em 27/10/2020, às 15:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1700062 e o código CRC
966DD1AA.
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ANEXO I

TERMO DE LICENCIAMENTO

International 4.0

Esta licença permite que outras pessoas
remixem, adaptem e desenvolvam o

trabalho não comercialmente, desde que
devidamente creditado o autor e que
licenciem suas novas criações sob os

mesmos termos.

 
Referência: Processo nº 23064.036304/2020-18 SEI nº 1700062
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