
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DA IMAGEM 

 

Pelo presente Termo de Autorização para Uso de Imagem, sem fins 

comerciais, de um lado, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – Câmpus Feira de Santana, inscrito no CNPJ sob nº.  10.764.307/0015-

18, com sede à Avenida Luis Eduardo Magalhães, s/n, KM 102, BR 324, 

Aviário, Feira de Santana, Bahia, CEP: 44.096-486; 

De outro lado, ________________________________________________ 

(nome do responsável/estudante maior de idade), nacionalidade 

_____________________, estado civil _______________________, portador 

da Cédula de identidade RG nº.______________________, inscrito no 

CPF/MF sob nº ___________________________, residente à Av/Rua 

___________________________________, nº. _________, município de 

_____________________________________/Bahia, celebram entre si o 

presente Termo. 

AUTORIZO o uso de imagem de meu filho 

____________________________________________________, aluno do 

IFBA – Câmpus Feira de Santana, em todo e qualquer material entre fotos, 

vídeos e documentos, para ser utilizado em campanhas promocionais e 

institucional, e que sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A 

presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem acima mencionada, em todo território nacional e no exterior, das 

seguintes formas:  

A) pela equipe da instituição para fins pedagógicos; 

B) para fins de divulgação do trabalho da instituição (cartazes, informativos, 

encartes, folders, jornais internos e/ou semelhantes); 

C) para fins de publicação em site/ blog/home page; 



D) para fins de divulgação nas redes sociais; 

E) outdoor, busdoor, folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); 

F) folder de apresentação, anúncios em revistas e jornais em geral; 

G) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para 

rádio, internet, entre outros).  

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. 

 

Feira de Santana, dia _______ de _______________________ de ________. 

 

________________________________________        ________________________________________ 

   Estudante               Representante Legal* 

 

*Assinar apenas quando o estudante for menor de idade. 

 

 


