
Solicitação de Copyright
Preencha este formulário e envie-o por 
correspondência, fax ou e-mail para:
ATTN: LICENSING
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
50 E. NORTH TEMPLE ST.
SALT LAKE CITY UT 84150-0018
Fax: 1-801-240-1187
cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Observação: Não use este formulário para solicitar 
arranjos musicais ou manuscritos. Para esses 
casos, use o formulário Solicitação de  
Copyright — Arranjo Musical ou Solicitação de 
Copyright — Manuscrito.

Informações para Contato
Nome Nome da empresa (se aplicável) Data

Endereço

Telefone (com código de área) Fax (com código de área) Endereço de e-mail

Informações sobre o Item
Item(ns) solicitado(s) (Inclua os títulos, os autores, os artistas e quaisquer outros dados para identificação).

Fonte do item (Indique onde o item foi encontrado. Inclua números de página, datas de edição, etc.)

Propósito da utilização (marque todos os que se aplicam)
□  Não comercial □  Residencial □  Igreja □  Pessoal □  Comercial (inclua os tipos de distribuição)
Aspectos comerciais (Identifique os aspectos comerciais de seu produto [publicação, CD, partitura musical, etc.] e o método e a forma de comercialização, se aplicável.)

Informações Adicionais Inclua informações adicionais significativas relacionadas a esta solicitação.

Acordo

Ao assinar abaixo, reconheço e consinto que a Intellectual Reserve, Inc. (IRI), use quaisquer informações pessoais por mim forneci-
das a fim de preencher minha solicitação; que a IRI considerará como confidenciais quaisquer informações pessoais por mim forne-
cidas, inclusive as medidas apropriadas para proteger minhas informações pessoais; que o envio deste formulário não garante que 
a IRI irá conceder acesso ao conteúdo que procuro; e que qualquer acesso concedido poderá requerer minha anuência a outras 
provisões concernentes aos direitos e à utilização.
Assinatura Data
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