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Autorizo o Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP - SP a disponibilizar e compartilhar gratuitamente, 

sem ressarcimento dos direitos autorais, a dissertação, de minha autoria, nas bibliotecas e no repositório institucional 

do UNASP para fins de leitura e/ou impressão pela internet, a título de divulgação da produção científica brasileira, a 

partir desta data.  

  

Autor: __________________________________________RG: ___________________CPF: _________________  

E-mail: ____________________________________________Telefone: __________________________________  

Título: _______________________________________________________________________________________  

Data de Defesa: ___/___/___    Área de Concentração: Formação de profissional capaz de elaborar e propor ações 

concretas que conduzam às mudanças na saúde individual e coletiva, cuja base seja um estilo de vida saudável. 
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O referido autor:  
a) Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder os direitos 

contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível 
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