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ANEXO I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

TERMO DE COMPROMISSO

Adverte-se, para os devidos fins, que a imagem dos docentes, discentes e demais envolvidos nas Atividade de
Ensino não Presenciais Emergenciais (AENPEs) encontram-se legalmente protegidas pela Lei nº 9.610/98
(Lei de Direitos Autorais) e somente serão utilizados para fins exclusivamente acadêmicos a que se destinam,
relativamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Da Bahia (IFBA).
As atividades de Ensino, pesquisa e extensão destinam-se exclusivamente ao processo de ensinoaprendizagem da IFBA, estando proibidas quaisquer outras formas de aplicação da produção docente utilizada
nas aulas, tais como copiar, reproduzir, editar, adicionar, difundir publicamente, transmitir a terceiros, bem
como trocar, emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização dos materiais.
A violação a quaisquer desses direitos exclusivos dos autores acarretará em sanções previstas na Lei nº
9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), nos artigos 184 do Código Penal e 186 do Código Civil, sem prejuízo da
apuração de infrações disciplinares previstas no Código Disciplinar Discente do IFBA.
Local:

, data

/

/

.

Ciência:......................................................................................................
Assinatura do/a aluno/a
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ANEXO II
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ – ESTUDANTE

Ora designado CEDENTE firma com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA), Campus
, designado CESSIONÁRIO/A, o presente Termo,
mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam.
Nome: __________________________________________________________________________________
CPF: ________________________ RG: _________________________ Órgão expedidor: _______________
Data de nascimento: ______/_______/________ Nacionalidade: _____________________________________
Estado Civil: ________________________________
Curso:
__________________________________________________ Matrícula: ___________________
CEP:
__________ Endereço:
___________________________________________
Cidade: _______________________
UF: _______________
Telefone: ( _)
______________ E-mail: ______________________________________________
Por meio do presente instrumento, autorizo o IFBA a utilizar, a título gratuito, minha imagem e/ou voz
captadas durante as atividades de ensino remoto realizadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) para serem utilizadas com fins educacionais e de informação em todo o território nacional e no
exterior. A cessão objeto deste Termo abrange o direito do/a CESSIONÁRIO/A de utilizar a IMAGEM E
VOZ do CEDENTE sob as modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução,
distribuição, entre outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. A cessão dos direitos
autorais relativos à IMAGEM E VOZ do/da CEDENTE é por prazo indeterminado.

Local:

, data

/

/

.

Assinatura do/a cedente/responsável legal*

*Caso o cedente tenha idade menor que 18 anos, o/a responsável legal deverá assinar este Termo: Nome do/da
Responsável:
CPF:
/
Telefone:

RG:
/

Órgão expedidor:

Data de nascimento:

Parentesco:
E-mail:
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