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Salvador, 15 de julho de 2009. 
 
 

CARTA DE ESCLARECIMENTO E SOLICITAÇÃO AOS AUTORES 
 
 
 

Ilmo. Sr. 
Prof(a).  
 
 
Prezado(a)  Autor(a): 
 

No cumprimento de sua função de constituir uma das vertentes de difusão da produção 
técnico-científica da Instituição e alinhada às tecnologias mais avançadas que propiciam esta 
tarefa, a EDUFBA passou a adotar a política preconizada pela iniciativa dos Arquivos Abertos 
(Open Archives), concretizada em uma ferramenta eletrônica de armazenamento, disponibilização 
e recuperação de documentos, cujo produto é um Repositório Institucional (RI). 

 
A matéria foi, por iniciativa desta Direção, apresentada ao Conselho Editorial desta Casa, 

que a aprovou em 21 de agosto de 2008, conforme consta em ata. As medidas decorrentes, dentre 
outras, se referem a uma autorização de cada autor, cuja obra tenha sido apreciada pelo Conselho 
Editorial antes da data da referida deliberação.  

 
Por oportuno, informamos que, doravante, todos os livros publicados por esta Editora, 

após seis meses de circulação no circuito das livrarias, automaticamente serão disponibilizados 
no RI da UFBA. Com esta medida, a Instituição e a sua Editora creem não só passarão a gozar de 
uma maior visibilidade nacional e internacional, mas estarão assegurando aos pesquisadores-
autores um espaço permanente para divulgação dos conteúdos que desenvolvem. 

 
Para tanto, vimos solicitar de V.Sa. a assinatura da AUTORIZAÇÃO em anexo, que deve 

ser enviada por meio de correio convencional ou, devidamente escaneada, por meio do e-mail 
<conselhoedufba@ufba.br>, dentro de 15 dias após o recebimento desta carta. 

 
No ensejo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, 

ao tempo em que agradecemos o pronto atendimento à solicitação objeto desta carta. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Flávia Garcia Rosa 
Diretora 

mailto:edufba@ufba.br
mailto:conselhoedufba@ufba.br


 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

 Na qualidade de autor(es)/organizador(es) do(s) livro(s):  

Título Ano ISBN 

   

   

   

   

   

   

   

 

publicado(s) por esta Editora, autorizo(amos) sua disponibilização no Repositório 

Institucional da UFBA. 

   

Salvador, __ _de ______________________ de _______. 

 

 

Nome e assinatura _________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 
  

Nome e assinatura _________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 
 

Nome e assinatura _________________________________________________ 

                       __________________________________________________________ 
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