
 

 

 

 

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

 

 

Eu, Prof. Dr. Antonio Carlos Varela Saraiva, venho por meio desta NÃO AUTORIZAR o arquivamento no Repositório Institucional 

Unesp da versão final do trabalho de conclusão de curso intitulado “Viabilidade da Energia Solar Fotovoltaica como Fonte 

Alternativa de Eletricidade: Uma Análise Baseada na Projeção de Cenários e na Percepção do Consumidor Final”, da aluna Laís 

Ayumi Shiki, regularmente matriculada no Curso de Graduação em Engenharia Ambiental, período integral do Instituto de 

Ciência e Tecnologia, 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: Uma parte do trabalho está sendo utilizada na íntegra para a confecção de um artigo científico, a ser enviado o 

mais breve possível a uma revista internacional. 

. 

 

 

São José dos Campos, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

ORIENTADOR 
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