
SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO

Caros senhores(as),

Estou preparando a publicação de um manuscrito entitulado:

A obra será publicada por (editora ou outro veículo): 

Número aproximado de páginas:

Tiragem:

Preço estimado por cópia:

Solicito permissão para utilizar o material descrito abaixo nesta e em edições subsequentes da minha obra 
(impressa e e-book), e em todas as traduções de idiomas estrangeiros publicadas pela Ambigrama ou suas respectivas 
licenças para distribuição ao redor do mundo.

Autor(es)/Editor(es):

Título do livro:

Volume (em caso de publicação seriada):

Ano da publicação:

ISBN:

Página(s):

Material a ser utilizado:

Observações adicionais:

Os créditos do material citarão a referência completa à obra em que se encontra publicado.

Por gentileza, conceda a autorização assinando abaixo e devolvendo este formulário. Ao assiná-lo, os senho-
res(as) declaram ser os únicos detentores dos direitos concedidos e que o seu material não infringe os direitos autorais 
ou quaisquer outros direitos de outrem.

Caso os senhores(as) não controlem esses direitos, eu agradeceria qualquer informação que os senhores(as) 
possam compartilhar sobre o detentor.

Atenciosamente,

Por favor, devolva este documento para

Nome completo:

Endereço:

E-mail ou fax:

A AMBIGRAMA EDITORIAL, por meio deste, concede permissão para o uso do material solicitado acima.

Detentor dos direitos:

Outras condições:

Data:                                                       Assinatura:
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