
Obras Raras Fiocruz 
O acervo digital de Obras Raras Fiocruz surgiu para colocar em prática o conceito de preservação e acesso às 
publicações existentes na Seção de Obras Raras da Biblioteca de Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, 
que constitui um componente estratégico para a consolidação da memória institucional e para a História 
do Brasil.

A gestão do acervo integra as atividades do Laboratório de Digitalização de Obras Raras, criado pelo 
Multimeios, pólo de desenvolvimento na área de Artes e Design do Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz (Icict). O laboratório iniciou seus trabalhos em 2010 com 
auxílio do Programa de Indução à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (PIPDT). 

Alinhada à Política de Acesso Aberto ao Conhecimento, a disponibilização do acervo busca garantir à 
sociedade o acesso gratuito, público e aberto ao conteúdo integral da obra digitalizada, visando à socialização 
do acesso igualitário aos documentos que por sua raridade e delicado estado de conservação não podem ser 
manuseados para consulta.

 

Orientações para o uso 
Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence a um dos acervos da Fundação 
Oswaldo Cruz. Trata‐se de uma referência a um documento original. Neste sentido, procuramos manter 
a integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 
ajustes de cor, contraste e definição.

O Obras Raras Fiocruz assegura a você ou à sua instituição, o direito não exclusivo e não transferível de 
poder utilizar os textos, as imagens ou vídeos disponíveis para download dentro dos seguintes termos: 

1. Você pode utilizar esta obra apenas para fins não comerciais

Os livros, textos e imagens que publicamos no Obras Raras Fiocruz são todos de domínio público, no 
entanto, é proibido o uso comercial dessas imagens.

2. O que você não pode fazer

Sublicenciar ou revender  livros, textos e imagens do Obras Raras Fiocruz ou partes deles. 

Distribuir livros, textos e imagens do acervo do Obras Raras Fiocruz eletronicamente ou fisicamente.

Omitir os créditos do autores Obras Raras Fiocruz, bem como dos autores.

3. Atribuição

Quando utilizar este documento em outro contexto, você deve dar crédito ao autor (ou autores), ao Obras 
Raras Fiocruz e ao acervo que detém a guarda da obra, da forma como aparece na ficha catalográfica 
(metadados). 

4. Direitos do autor 

No Brasil, os direitos do autor são regulados pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do 
autor estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971.
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