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CEI'ITRO DE R.L{BILITAÇÃO E INTEGR{ÇÃO

TERMO DE AUTOBTZAÇ^O DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DrR-ErrOS AUTORATS

nascido(a) no

dia)? /ç-q /!a3g-, de nacionaiidade fà^.cr".,'-!-:.-v.,c- , residente e domiciliado(a) à

êN.N.rrcc^-,l qt§-c§.Qd.r*'q"s+?1ciaua" de CÁsq**- Estado

çE Pc\*t"e profissão portador(a) da Cedula

de ldentidade RG/RNE no

Jtç. 4ua. oGs - o'+-
-L e inscrito(a) no CPFAvIF sob o no

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

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

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima menciorada 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); (ID diwlgação em geral (blogs" facebooh 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 aÍigo 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 divulgá-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

(rnaterial de orientação de estudos às Íàmílias e esÍudantes e sequências de atividades complementares)

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

necessariq e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneraçào adicional.

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

do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

Sãtr Jose do Ri^o Preto (SP), 23 de julho ,Je 2021 .
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