
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME E DE IMAGEM 
 
Eu, _____________________________________________________________________, RG nº 

___________________________, inscrito no CPF sob nº _______________________, residente à 

Rua ___________________________________________________________, no município de 

______________________, AUTORIZO de forma gratuita, por prazo indeterminado, para uso com 

ou sem fins lucrativos, que a partir desta data, a ASPEUR/FEEVALE, com sede na cidade de Novo 

Hamburgo/RS, faça uso da(s) minha(s) imagem(ns), de meu nome, seja(m) ela(s) fotográfica(s), em 

vídeo(s) e/ou quaisquer outra(s) forma(s) de mídia, inclusive em divulgações jornalísticas ou 

publicitárias, produções fotográficas, audiovisuais e de gravações das minhas imagens,  em materiais 

impressos e/ou eletrônicos, publicações internas e/ou externas, palestras e/ou materiais EAD, 

programas televisivos, nos sites Institucionais ou não, no canal do You Tube, nas redes sociais como 

o Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e/ou outros dessa natureza, inclusive no que se refere aos 

projetos de extensão, em qualquer meio de comunicação, independente da plataforma, como jornais, 

revistas ou site de notícias, site da prefeitura de Novo Hamburgo. O uso citado tem o intuito de 

divulgar ações do projeto Juntos & Protegidos, parceria entre o projeto social “HIV Fique Sabendo” 

da Universidade Feevale e Equipe Voluntária Brasil, com apoio da Prefeitura Municipal de Novo 

Hamburgo. Divulgação seja destinada ao público em geral e/ou apenas para uso interno. A presente 

autorização é concedida a título gratuito e permanente, abrangendo o uso do nome e da imagem, em 

todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e plataformas. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, para fins de cumprimento das disposições da Lei 

Federal 9.610/1998 e do Código Civil (Lei Federal 10.406/2002), DECLARO QUE AUTORIZO o 

uso, conforme acima descrito, do meu nome e minha imagem e eventuais direitos autorais e conexos, 

para nada ter a reclamar, a qualquer tempo ou título, envolvendo qualquer veiculação feita pela 

comissão juventude para o projeto  Juntos & Protegidos, razão pela qual assino a presente autorização. 

 

Novo Hamburgo, _____ de ________________________ de __________. 

 

 

 

_________________________________________ 

 Assinatura 
 


