UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO
II FESTIVAL DE MÚSICA DA UFOPA - FESTUFOPA

ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DE USO DE SOM E IMAGEM
Eu _________________________________________________________________________,
nacionalidade _____________________, estado civil _____________________, portador do RG
nº_______________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______________________________,
residente à _______________________________________________, nº _______________,
município de ________________________________/PARÁ.
AUTORIZO a Universidade Federal do Oeste do Pará, pessoa jurídica de direito público,
modalidade autarquia, inscrita no CNPJ nº 11.118.393/0001-59, neste ato representada pela
Comissão Organizadora do Festival de Música da Ufopa - FestUfopa, o uso de minha imagem e
som da voz em caráter institucional, sem fins lucrativos, registrados no âmbito do FestUfopa,
com a apresentação da música denominada _______________________________
____________________________________________________________________________ .
A presente autorização é concedida a título gratuito, podendo ser transmitida pelos meios de
comunicação desta Universidade e de outras instituições governamentais, ou ainda, fixada sua
imagem em qualquer veículo (publicações, TV e internet, com todas as ferramentas e tecnologias
existentes e que venham a existir) por todo território nacional e internacional, no todo ou em
parte, podendo ser reexibido a qualquer tempo, como acervo histórico da cidade. Em caráter
definitivo, o presente instrumento obriga as partes por si e por seus sucessores a respeitarem
integralmente os termos e condições estipuladas. 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.
Santarém-PA, _____ de _____________ de 2015.

__________________________________________________
(Assinatura)
Telefone para contato: (

) _______________________

E-mail: _______________________________________
Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão - Universidade Federal do Oeste do Pará – Campus Santarém, Unidade Amazônia
Av. Mendonça Furtado, nº. 2946 – Bairro: Aldeia – Sala,528 – CEP: 68040-070 – Santarém – Pará
Fone: (093) 2101 6528 – E-mail: cultura@ufopa.edu.br

