TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM/VOZ
Neste ato, ____________________________________________, nacionalidade ________________,
estado civil ________________, portador da Cédula de Identidade (RG) nº.___________________,
inscrito no CPF/MF sob nº.____________________________________, residente à Av/Rua
___________________________________ , nº. _________, bairro: ____________, município de
________________________________/_____ Tel. ( )_________________ , Gestor(a) da unidade
(__________________________________________________________________). AUTORIZO o
uso de imagem/voz extraída durante a realização do ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO –
2017.2, desenvolvido pelo(a) acadêmico(a) ______________________________________________
do Centro Universitário AGES, com sede na Avenida Universitária, nº 23, Bairro: Parque das Palmeiras,
Paripiranga/BA. O material pode ser utilizado em campanhas promocionais e institucionais do referido
estágio, sejam estas destinadas à divulgação ao público interno ou externo da Instituição.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada, em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de divulgação do ESTÁGIO
CURRICULAR OBRIGATÓRIO e/ou suportes de computação gráfica em geral, ou armazená-la em
banco de dados, exibi-la através de projeção em tela em casas de frequência coletiva ou em locais
públicos, com ou sem ingresso pago, transmiti-la via rádio e/ou televisão de qualquer espécie,
disseminá-la através da internet, circuito interno e/ou telefonia, fixa ou móvel.
Nenhuma das utilizações previstas nesse instrumento tem limitação de tempo ou de número de
vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao Autorizador qualquer
remuneração.
A autorização ora concedida será feita a título gratuito ficando desde já avençado que o
Autorizador concorda que nada tem a reclamar com relação à autorização ora concedida, em juízo ou
fora dele.
Estende-se a presente autorização, o uso do conteúdo concedido, resguardando-se eventuais
direitos autorais em prol do titular.
O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável obrigando-se as partes
por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando eleito o foro da Comarca de
Paripiranga/BA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito, e assino
a presente autorização em 03 vias de igual teor e forma.
______________________, dia _____ de ______________ de 2017.

Gestor(a) do Campo Concedente
(Carimbo e Assinatura)

Acadêmico(a)
(Assinatura)
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