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Restrições e Condições de Utilização 
 
-O uso do livro eletrônico de Língua Brasileira de Sinais é pessoal e destinado aos 
usuários, pessoas físicas, do DVD de Libras. O download é gratuito. 
-Você não está autorizado a transformar arquivos PDF do livro eletrônico de Língua 
Brasileira de Sinais em outros formatos de arquivo (por exemplo, arquivo PDF em um 
arquivo TIFF, JPEG ou SVG).  
-Você não está autorizado a modificar, ceder, copiar, distribuir ou transferir, no todo ou 
em parte, o livro eletrônico de Língua Brasileira de Sinais. 
-A propriedade intelectual sobre o livro de Língua Brasileira de Sinais, no formato 
impresso, eletrônico ou cópias impressas, é da Associação do jovem Aprendiz - AJA. 
-O download não concede a você quaisquer direitos de propriedade intelectual sobre o 
livro eletrônico de Língua Brasileira de Sinais. 
- Não damos garantias nem fornecemos suporte técnico para o download do arquivo e 
uso do livro eletrônico de Língua Brasileira de Sinais. 
-Se desejar usar o livro eletrônico de Língua Brasileira de Sinais em cursos ou para 
outros fins, você deve primeiramente entrar em contato no site www.libras.org.br para 
solicitar a autorização expressa, mediante obtenção de licença de uso por escrito. 
 

Para adquirir o DVD de Libras visite o site www.libras.org.br 
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