
 

 

 

 

Autorização de arquivamento da versão final do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) 

 

 Eu, Prof(a). Dr(a). Fabiana Alves Fiore Pinto, venho por meio desta AUTORIZAR o 

arquivamento no Repositório Institucional Unesp da versão final do trabalho de 

conclusão de curso intitulado “SISTEMATIZAÇÃO DE INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À UNIDADES EDUCACIONAIS”, do(a) aluno(a) 

Bárbara Silva e Souza, regularmente matriculado(a) no Curso de Graduação em 

Engenharia Ambiental, período integral do Instituto de Ciência e Tecnologia do 

Câmpus de São José dos Campos da Unesp. 

 Informo que o arquivo em PDF do TCC está tecnicamente adequado em sua forma e 

estrutura e contém os devidos agradecimentos aos órgãos de fomento à pesquisa (no 

caso de recebimento de bolsa e/ou financiamento). 

 

( ) AUTORIZO ainda, a disponibilização online em acesso aberto do TCC no 

Repositório Institucional Unesp. 

 

 

(x) NÃO AUTORIZO a disponibilização online em acesso aberto do TCC no 

Repositório Institucional Unesp. 

Justificativa: Trata-se de um artigo submetido em revista científica e sua publicação 

no repositório Unesp pode intervir na aceitação deste. 

 

 

São José dos Campos, 01 de fevereiro de 2022. 

 

 

Profa. Dra. Fabiana Alves Fiore Pinto 
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