ANEXO III
Autorização de uso de imagem e direitos intelectuais – Maiores de idade
Pelo presente instrumento, AUTORIZO, como expositor–estudante ou orientador finalista da
FEBRATEC 2021, a utilização de quaisquer direitos intelectuais relativos ao projeto divulgado neste
evento que envolva obras literárias, artísticas ou científicas, obras audiovisuais, textos de palestras,
fotografias, conteúdos, interpretações, execuções, a qualquer título, de minha autoria ou propriedade,
relacionados ao evento na proporção e extensão das respectivas criações e participações, sempre
respeitando a integridade da sua honra, sua reputação, boa fama ou a respeitabilidade, sendo que o
uso de seu nome, imagem e/ou som da voz serão feitos apenas nos limites acordados.
Outrossim, AUTORIZO a publicação dos materiais referentes ao meu projeto e disponibilizados à
FEBRATEC, tais como Resumo, Slides, Vídeos e outros materiais de divulgação, respeitando a
correta identificação de seus autores.
AUTORIZO, também por este instrumento, a título gratuito, o uso do meu nome, meus depoimentos
e minhas imagens (fotos e vídeos, incluindo fotos e vídeos enviados por mim à FEBRATEC) pela
organização da FEBRATEC, seus colaboradores e seus patrocinadores, de cunho publicitário, na
forma de ilustração ou propaganda, pelo tempo necessário à divulgação do material publicitário. As
imagens, nomes e sons poderão ser reproduzidos parcialmente ou na sua totalidade em qualquer
suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico etc.) e integrados a qualquer outro material
(fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação etc.), sempre em observância às finalidades
acima mencionadas. Os direitos aqui cedidos e autorizados por meio deste instrumento são a título
gratuito, sem que seja devida qualquer remuneração e por tempo indeterminado, podendo ser
explorados em qualquer parte do mundo e em todos os ramos (publicidade, edição, imprensa, design
etc.).
Declaro, ainda, estar ciente e manifesto o meu livre, inequívoco e expresso consentimento para o
tratamento dos Dados Pessoais, em atendimento às leis em vigor no Brasil, especialmente a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), sem prejuízo das disposições expostas nas
Políticas de Privacidade já divulgadas pela FEBRATEC.
Para quaisquer dúvidas sobre o tratamento dos seus Dados Pessoais e para qualquer solicitação em
cumprimento aos seus direitos enquanto titular, inclusive o de limitação de uso e de revogação do
consentimento, entrar em contato com a FEBRATEC por meio do seguinte Canal de Atendimento:
febratec.contato@gmail.com
Declaro que a presente AUTORIZAÇÃO isenta os organizadores/responsáveis pelo evento de
quaisquer responsabilidades acerca de qualquer direito demandado relativo à presente
AUTORIZAÇÃO, inclusive quanto a eventuais reclamações de terceiros interessados, valendo
exclusivamente para o evento supracitado e, posteriormente, para os materiais eventualmente
veiculados e atrelados ao mesmo evento.

________________________________, ___ de ____________ de 2021

Nome completo: _______________________________________________
RG: _________________
Endereço: ___________________________________________________

_______________________________________________
Assinatura

ANEXO IV
Autorização de uso de imagem e direitos intelectuais – Menores de idade
Pelo presente instrumento, AUTORIZO – como RESPONSÁVEL LEGAL pelo expositor (dados
abaixo), sendo este menor de 18 anos, abaixo qualificado (doravante identificado como “Menor de
idade”), estudante finalista da FEBRATEC 2021 – a utilização de quaisquer direitos intelectuais
relativos ao projeto divulgado neste evento que envolva obras literárias, artísticas ou científicas,
obras audiovisuais, textos de palestras, fotografias, conteúdos, interpretações, execuções, a qualquer
título, de minha autoria ou propriedade do menor, relacionados ao evento na proporção e extensão
de suas respectivas criações e participações, sempre respeitando a integridade da sua honra, sua
reputação, boa fama ou a respeitabilidade, sendo que o uso de seu nome, imagem e/ou som da voz
serão feitos apenas nos limites acordados.
Outrossim, AUTORIZO a publicação dos materiais referentes ao projeto do menor e disponibilizados
à FEBRATEC, tais como Resumo, Slides, Vídeos e outros materiais de divulgação, respeitando a
correta identificação de seus autores.
AUTORIZO, também por este instrumento, a título gratuito, o uso do nome, depoimentos e imagens
do menor (fotos e vídeos, incluindo fotos e vídeos enviados por mim à FEBRATEC) pela
organização desta feira, seus colaboradores e seus patrocinadores, de cunho publicitário, na forma
de ilustração ou propaganda, pelo tempo necessário à divulgação do material publicitário. As
imagens, nomes e sons do Menor de idade poderão ser reproduzidos, parcialmente ou na sua
totalidade em qualquer suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico etc.) e integrados a
qualquer outro material (fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação etc.), sempre em
observância às finalidades acima mencionadas.
Os direitos aqui cedidos e autorizados por meio deste instrumento são a título gratuito, sem que seja
devida qualquer remuneração, e por tempo indeterminado, podendo ser explorados em qualquer parte
do mundo e em todos os ramos (publicidade, edição, imprensa, design etc.).
Declaro que a presente AUTORIZAÇÃO isenta os organizadores/responsáveis pelo evento de
quaisquer responsabilidades acerca de qualquer direito demandado relativo à presente
AUTORIZAÇÃO, inclusive quanto a eventuais reclamações de terceiros interessados, valendo
exclusivamente para o evento supracitado e, posteriormente, para os materiais eventualmente
veiculados e atrelados ao mesmo evento.
Para quaisquer dúvidas sobre o tratamento dos seus Dados Pessoais e do menor de idade e para
qualquer solicitação em cumprimento aos seus direitos enquanto titular, inclusive o de limitação de
uso e de revogação do consentimento, entrar em contato com a FEBRATEC por meio do seguinte
Canal de Atendimento: febratec.contato@gmail.com
Declaro, ainda, estar ciente e manifesto o meu livre, inequívoco e expresso consentimento para o
tratamento dos Dados Pessoais, sempre em respeito ao melhor interesse do Menor de idade, em
atendimento às leis em vigor no Brasil, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei 13.709/2018), sem prejuízo das disposições expostas nas Políticas de Privacidade já divulgadas
pela FEBRATEC.

________________________________, ___ de ____________ de 2021

Nome completo do menor de idade: __________________________________________________
RG: _____________________

Nome completo do responsável: _____________________________________________________
RG: _____________________
Endereço: _______________________________________________________________________

_______________________________________________
Assinatura do Responsável

