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Existem diferentes tipos de licenças permissivas e se pode optar por qualquer uma delas. O que 
não pode é divulgar sem a licença. Abaixo, uma sugestão de licença Creative Commons.
TÍTULO:  Usar um título que descreva realmente o objeto.  Pode ser um nome artístico seguido
dessa descrição.
CARACTERÍSTICAS: Uma definição sucinta do que se trata.
LICENÇA: Sob que licença vai ser disponibilizado na internet?
Está sob licença (….basta colocar a imagem da licença....) (Veja exemplos de licenças no quadro
abaixo)

EXEMPLOS DE IDENTIFICAÇÃO DA LICENÇA PROPOSTA

Imagem Sigla Definição

CC0 Todo liberado, sem restrições.

CC-BY Liberado, mas deve citar o autor.

CC-BY-SA Liberado, mas deve atribuir o autor e compartilhar com licença igual, sem 
alterações. 

CC-BY-NC Liberado, com atribuição do autor e não comercial. 

CC-BY-ND Liberado, com atribuição do autor e sem derivações.

CC-BY-NC-SA Liberado, com atribuição do autor, não comercial e sem alterações.  

CC-BY-NC-ND Liberado, com atribuições do autor, não comercial e sem derivações.

MAIS DETALHES DAS LICENÇAS:
 Atribuição (BY) - Os licenciados têm o direito de copiar, distribuir, exibir e executar a obra e fazer

trabalhos derivados dela, desde que sejam dados os créditos devidos ao autor ou licenciador, na
maneira especificada por este.

 Compartilha Igual (SA) -  Os licenciados devem distribuir  as obras derivadas somente sob uma
licença idêntica à que governa a obra original.

 Não Comercial  (NC) -  Os licenciados podem copiar,  distribuir,  exibir  e executar  a obra e fazer
trabalhos derivados dela, desde que sejam para fins não-comerciais.

 Sem Derivações (ND) - Os licenciados podem copiar, distribuir,  exibir e executar apenas cópias
exatas da obra, não podendo criar derivações da mesma.

DESCRIÇÃO: Descrever, com detalhes, como foi feita a obra. Incluir:
 Materiais e componentes: Listagem. Pode incluir imagens ou fotos
 Como construir: Descrição passo-a-passo de como reproduzir. Incluir fotos, vídeos. 
 Arquivos digitais: Inserir todos os arquivos da programação e das imagens digitais.

OBS: Quanto mais detalhado, melhor. Vale se inspirar em alguns sites já existentes. Um bom exemplo
está em https://www.instructables.com/id/Arduino-Based-Autonomous-Bot-Using-Ultrasonic-Sens/
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