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Direitos Autorais 

"Esta obra é protegida por direitos autorais nos termos da legislação brasileira vigente. Todos os direitos 
reservados à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e aos seus autores, nos termos da Lei 
9610/98".

DIREITOS DE AUTOR na WEB
Nos termos da legislação, direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa gozar dos
benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações. O direito autoral está regulamentado pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e protege as relações
entre o criador e quem utiliza suas criações artísticas, literárias ou científicas, tais como textos, livros, pinturas, esculturas, músicas, fotografias etc. Os direitos autorais são divididos,
para efeitos legais, em direitos morais e patrimoniais. *
Os direitos morais do autor são, entre outros, os de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; o de conservar a obra inédita; o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de
atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada (vide artigo 24 da Lei
9.610/98).
São direitos patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra,
por quaisquer modalidades, tais como a reprodução parcial ou integral; a edição; a adaptação; a tradução para qualquer idioma; a distribuição, quando não intrínseca ao contrato
firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra; a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante quaisquer outras modalidades de
utilização existentes ou que venham a ser inventadas (artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98)

Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos da PUC-Rio
Mais informações acessar o link: 
https://bit.ly/2QrJhqo



PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 

• DEVE SER ENVIADO PELO REPRESENTANTE DO GRUPO (PONTO FOCAL)



VER INFORMAÇÕES NO EAD.PUC-RIO 

• ANTES DE PERGUNTAR, ACESSE AS INFORMAÇÕES NO EAD.PUC-RIO
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DICAS

• EXPECTATIVA QUE SEJA UMA PROPOSTA PARA 
UM PROBLEMA SIGNIFICATIVO QUE JUSTIFIQUE 
A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES

• FAÇA UM BENCHMARK COM CONCORRENTES 
GLOBAIS PARA VERIFICAR BOAS PRÁTICAS 

• FAÇA UM BENCHMARK COM OUTRAS 
ORGANIZAÇÕES LÍDERES DE MERCADO QUE 
PODEM INSPIRAR SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA 
ANALISADO 



DUAS ENTREGAS

• O ROTEIRO SOCIOTÉCNICO EM 
FORMATO PDF

• UMA APRESENTAÇÃO EM PPT DE 15 
MINUTOS 

• 05 MINUTOS PARA AS 
INFORMAÇÕES GERAIS 

• 10 MINUTOS PARA FOCAR NO 
PROBLEMA E SOLUÇÃO 

• ENVIAR ANTES DA DATA DE 
APRESENTAÇÃO PARA O EMAIL DO 
PROFESSOR SEGUINDO O 
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 



DÚVIDAS 

• PONTO FOCAL DO GRUPO, ENVIAR POR EMAIL 



BOM 
TRABALHO! 


