
 

 

 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
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Coordenação de Educação a Distância 
 

ANEXO I 
 

Termo de Autorização para Utilização de Imagens, Áudio, Texto, Vídeo e Material Didático 
 

 

Eu, ______________________________________________________________ (NOME),   

________________ (ESTADO CIVIL), ______________________ (PROFISSÃO), portador(a) da       

carteira de identidade nº _________________ (NÚMERO), expedida pelo ______________         

(ÓRGÃO EXPEDIDOR), inscrito(a) no CPF sob o nº _________________________ (NÚMERO),          

residente e domiciliado(a) no _____________________________________________ (ENDEREÇO),      

autorizo, de forma expressa, o uso de arquivos de textos, imagens, áudio, vídeo e qualquer outro                

material didático de minha autoria sem qualquer ônus, em favor do Instituto Federal de Educação,               

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, com sede na Rua General Osório, 348, Bento Gonçalves,                 

Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.937.926/0001-46, para uso em meio digital em                 

sítio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle http://moodle.ifrs.edu.br, redes sociais e             

plataformas de streaming do IFRS, sítio e subsítios sob domínio ifrs.edu.br, e com demais ações de                

divulgação e com a intenção de distribuição de curso online e divulgação em meio digital e em papel,                  

incluindo campanhas feitas com o objetivo de promover a educação no Brasil ou no Exterior.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que                 

nada haja a ser reclamado a qualquer título que seja sobre direitos à minha imagem, conexos ou a                  

qualquer outro.  

A validade deste documento está sujeita a conferência da assinatura por meio do envio de               

cópia de documento de identificação ou firma reconhecida. 

 

Bento Gonçalves, _______ de _______________ de _________ 

 

 

________________________________ 
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Termo de Autorização para Utilização de Imagens, Áudio, Texto, Vídeo e Material Didático 

 
 

Eu, ______________________________________________________________________,  

inscrito(a) no CPF sob o nº _________________________________________ em nome da empresa           

_________________________________________________________________________________, 

sob CNPJ ________________, localizada no endereço ______________________________       

_____________________________________________________________________ (ENDEREÇO),  

autorizo, de forma expressa, o uso de arquivos de textos, imagens, áudio, vídeo e qualquer outro                

material didático de minha autoria sem qualquer ônus, em favor do Instituto Federal de Educação,               

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, com sede na Rua General Osório, 348, Bento Gonçalves,                 

Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.937.926/0001-46, para uso em meio digital em                 

sítio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle http://moodle.ifrs.edu.br, redes sociais e             

plataformas de streaming do IFRS, sítio e subsítios sob domínio ifrs.edu.br, e com demais ações de                

divulgação e com a intenção de distribuição de curso online e divulgação em meio digital e em papel,                  

incluindo campanhas feitas com o objetivo de promover a educação no Brasil ou no Exterior.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que                 

nada haja a ser reclamado a qualquer título que seja sobre direitos à minha imagem, conexos ou a                  

qualquer outro.  

A validade deste documento está sujeita a conferência da assinatura por meio do envio de               

cópia de documento de identificação ou firma reconhecida. 

 

Bento Gonçalves, _______ de _______________ de _________ 

 

 

________________________________ 

 


