
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 
VOZ 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 
 

               Declaração 
 

O propósito desta autorização de captação de imagem e áudio visa constituir 
a documentação institucional e técnica científica do Curso de Pós- 
graduação Especialização Lato Sensu de Sistêmica Fenomenológica Familiar, 
reconhecido oficialmente pelo MEC a partir do Projeto Pedagógico elaborado com base 
Resolução Nº 14/2006 do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão e na Resolução Nº 1/2007 
do Conselho Nacional da Educação – MEC, com Certificação Nacional chancelada pela Escola 
Superior de Ciência da Saúde ESCS/FEPECS/SES/GDF. 
O curso cumprirá  a política, as  normas e procedimentos técnicos  operacionais conforme 
legislação de autorização de imagem e voz - Lei N° 9.610. - vigente no Brasil.  
Esta Declaração cumpre a legislação em vigor no Brasil e está sujeita à fiscalização e auditoria  
pública dos órgãos competentes.  
Neste ato, Eu __________________________________________________________________ 
Brasileiro (a),____________CPF _____________________, RG __________________________ 
Residente_____________________________________________________________________ 
Cidade de _______________ Telefone (___) _____________/ (___) ______________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Consinto por este TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ sua aplicação em todos e 
quaisquer materiais (vídeos, DVDs, fotos e documentos) a serem utilizados em campanhas 
promocionais e institucional do Curso de pós – graduação Especialização Lato Sensu de 
Sistêmica Fenomenológica Familiar, pela Empresária Individual, Miriam Coelho 
Braga/Sistêmica Consultoria, inscrita no RG nº 553.810 - SSP/DF e no CPF 091.890.841-87, 
com Residência na SHIN QL 8 Conj. 7 Casa 5, Lago Norte, Brasília/DF - CEP: 71.520-275 
podendo ser veiculadas em quaisquer meios de divulgação. A presente autorização é 
concedida gratuitamente e seu uso abrange tanto o território nacional quanto internacional.  
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 minha imagem ou a qualquer outro, e 
assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 
Declaro ainda irrestrita utilização do material audiovisual ou escrito produzidos pela 
Coordenadora Técnica do Curso, acima declarada, e que concordo em não fazer jus a qualquer 
valor a título de ressarcimento ou indenização pela veiculação da minha imagem, áudio, ou 
informações surgidas no decorrer do referido Curso. 
Caso não concorde com a divulgação de alguma parte do material coletado da minha 
participação nas constelações, ou nos exercícios, comunicarei o trecho especifico à 
Coordenação logo após a gravação ou até o último dia do evento. Em não havendo qualquer 
manifestação de minha parte no prazo estabelecido, a Coordenação deve considerar como 
minha concordância irretratável e irrevogável. 
Libero-me, no entanto, o direito da presente autorização em prazo improrrogável a contar da 
data desde a realização e divulgação do vídeo. 

 
Por ser verdade, firmo o presente termo contratual. 

 
_____________________,_____ de ________________ de _________ 

 
____________________________________ 

Assinatura 

Foto 3x4  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.608-1998?OpenDocument

