
assocr{Ç.i

II i.1l^\r, lirl'\l\í,A\\( I ILrit '\u Y \L-L\
{'E\',íR(i Dl.. RF.{Í}lt-l'l r( iti c irtrrr;nrr- iri

TERMO DE AUTORIZA Áo »n uso DE TMAcEM r cnssÃo DE DTREIToS AUToRAIS

Eu , nascido(a) no
'IlAÍJALI de nacionalidade O rt<lclZ4car' residente e domiciliado(a) à

Cidade de u ?^Ã Estado

portador(a) da Cédula

de tdentidade RG/RNE n' 6Ç C9q h/,2 - / e inscrito(a) no CPF/lv{F sob o no

diaJS

:r:r, ?., . .1,r-, , profissão [í1

5 ,:A. 30í " 3tt R - 7l

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (D dirulgação em geral (blogs, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nostermos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC Associação Renascer, bem como os direitos estipulados no artigo 29 daLei

dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definitivo, irrevogável

e irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda diwlgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC Associação Renascer , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias e estudantes e sequências de atiüdades complementares)

em sites próprios e de terçeiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC Associação Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso indevido

do Conteúdo Autorizado, por terceiros

(SP), 23 de juiho 'Je2021.
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Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, defrnitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas. (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (D divulgação em geral (blogs, faceboolq instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC Associação Renascer, bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei

dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em carâler integral, definitivo, irrevogável

e irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior. em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda diwlgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC Associação Renascer , a seu criterio e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC Associação Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso indevido

do Conteúdo Autorizado, por terceiros.
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