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Avisos de Responsabilidade do RCIpea 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

 
 

O conteúdo das publicações, dos recursos informacionais e objetos digitais, 
disponíveis no repositório, é de inteira responsabilidade dos autores.  As 
opiniões emitidas nas obras são dos autores, não exprimindo,  
necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) ou da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
(SAE).  
 
Todas as partes, cuja a autoria seja diversa da autoria da obra como um todo,  
estão devidamente cedidas e o uso foi autorizado por seus  criadores. É de 
inteira responsabilidade dos autores a reutilização de outros recursos em suas 
obras. Os autores declaram que são os criadores intelectuais das obras e que a 
utilização de outros recursos (tabelas, ilustrações, imagens, vídeos e etc.) em 
suas obras estão de acordo com  a Lei 9.610/1998.  
 
Os autores declaram ainda que todos os que de alguma forma colaboraram com 
a elaboração das partes e da obra como um todo, tiveram seus nomes 
devidamente referenciados. A utilização de partes ou trechos de outras obras 
está devidamente citada e referenciada, não configurando plágio em nenhuma 
hipótese. 

 

 

 
Avisos de Responsabilidade do RCIpea 

 
DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

 

 



 

 
Avisos de Responsabilidade do RCIpea 

 
A REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS INFORMACIONAIS E OBJETOS DIGITAIS 

 

  

Para a reutilização de qualquer publicação, recurso informacional ou objeto 
digital disponível no Repositório, sugerimos acessá-lo diretamente no 
repositório e verificar os termos de uso definidos pelos autores ou 
detentores de Direitos Autorais. 

 

Ao acessar os objetos digitais no RCIpea, o importante é observar 
atentamente o metadado que traz os termos de uso de cada um dos objetos 
digitais. Antes de utilizá-los, verifique quais são as suas permissões e 
restrições de uso. Assim você estará colaborando com o RCIpea na 
preservação dos Direitos Autorais e certamente estará livre de um processo 
de violação de Direitos Autorais ou Conexos.   

 

 

 


