
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

(Menor de 18 anos) 

Cedente (nome e dados do responsável pelo menor de idade): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

RG: ________________________________ CPF:____________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: _______________________ Cidade/UF:_________________________ 

CEP: ______________________ 

Obra: Divulgação de vídeo case sobre práticas de educação inclusiva 

Responsável por (nome do menor que está na imagem) __________________ 

_______________________________________________________________ 

 

AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material de divulgação, seja vídeo, 

áudio ou impresso, para ser utilizada na Campanha de Boas Práticas de Educação 

Inclusiva para Alunos com Deficiência Visual da Fundação Dorina Nowill para 

Cegos, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, nº 558, Vila Clementino, em São Paulo, sob 

CNPJ nº 60.507.100/0001-30, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral 

e/ou apenas para uso interno da instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua 

finalidade, sendo esta, referente à divulgação de vídeo case. 

 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo 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) vídeo; (II) site da Fundação Dorina – 

www.fundacaodorina.org.br; (III) site Trocando Saberes – www.trocandosaberes.com.br; 

relatório anual; (IV) programas de televisão, rádio, reportagens para jornais e revistas; 

(V) redes sociais (Facebook, Youtube, Instagram); entre outras peças de comunicação, 

por período indeterminado. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 

conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

São Paulo, ____ de ________________, de 2017. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 

http://www.fundacaodorina.org.br/
http://www.trocandosaberes.com.br/


 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

(Maior de 18 anos) 

 

Cedente/nome completo: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

RG: ________________________________ CPF:____________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: _______________________ Cidade/UF:_________________________ 

CEP: ______________________ 

Obra: Divulgação de vídeo case sobre práticas de educação inclusiva 

 

AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material de divulgação, seja vídeo, 

áudio ou impresso, para ser utilizada na Campanha de Boas Práticas de Educação 

Inclusiva para Alunos com Deficiência Visual da Fundação Dorina Nowill para 

Cegos, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, nº 558, Vila Clementino, em São Paulo, sob 

CNPJ nº 60.507.100/0001-30, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral 

e/ou apenas para uso interno da instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua 

finalidade, sendo esta, referente à divulgação de vídeo case. 

 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo 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) vídeo; (II) site da Fundação Dorina – 

www.fundacaodorina.org.br; (III) site Trocando Saberes – www.trocandosaberes.com.br; 

relatório anual; (IV) programas de televisão, rádio, reportagens para jornais e revistas; 

(V) redes sociais (Facebook, Youtube, Instagram); entre outras peças de comunicação, 

por período indeterminado. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 

conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

São Paulo, ____ de ________________, de 2017. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 

http://www.fundacaodorina.org.br/
http://www.trocandosaberes.com.br/

