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Solicitação de embargo de trabalho acadêmico
 Biblioteca da UNILA

Serviço de Gestão de Publicações Digitais

Foz do Iguaçu, 21 de Outubro de 2021.

Venho pela presente solicitar o embargo no Repositório Institucional da UNILA (RI-UNILA)

do  trabalho  acadêmico  em  formato  digital:  Síntese  e  caracterização  de  filmes  finos

nanoestruturados de óxido de ferro para potencial aplicação na geração de gás hidrogênio em

células fotossintéticas, por: Nathalie Danree Busti, sob orientação de: Márcio de Sousa Góes

e  coorientação  de:  Janine  Padilha  Botton,  do  curso  de:  Mestrado  em  Física

Aplicada/PPGFISA da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) .

Período de embargo: 21/10/2021 a 31/12/2022

E-mail de contato do autor(a): ndanree@gmail.com

Motivo do embargo:  (   ) registro de patente    (   ) restrição de dados de terceiros 

(   ) restrição de dados de empresas (X) Potencial publicação

Nota explicativa:  existindo  períodos  de  embargo  (este  só  se  aplica  ao  acesso  e  não ao

depósito), ou seja, o  depósito será sempre realizado, ficando o texto integral em acesso

restrito e  seus  metadados  descritivos (título,  autores,  resumo e  referências)  em acesso

público.

Nathalie Danree Busti
(Assinatura Discente)

#b93e3485-ed3a-42f9-aeeb-4e5cf7c44d07
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Assinaturas (1)

NATHALIE DANREE BUSTI (Participante)
Assinou em 21/10/2021 às 11:10:01 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

21/10/2021 às 11:10:02 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

21/10/2021 às 11:10:01 
(GMT -3:00)

NATHALIE DANREE BUSTI (Autenticação: e-mail ndanree@gmail.com; IP: 
179.106.217.138) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/10/2021 às 11:09:36 
(GMT -3:00)

NATHALIE DANREE BUSTI solicitou as assinaturas.
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