SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Instituto Federal de Alagoas – IFAL
Pró-reitoria de Ensino – PROEN
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE IMAGEM E/OU VOZ DE
ESTUDANTES PARA FINS ACADÊMICOS (LEI Nº 9610, DE 19/2/1998)

1. IDENTIFICAÇÃO DO/A ESTUDANTE
Nome do/a Estudante:
Número de matrícula:

Campus:

E-mail/Telefone:

Turma:

Nome do Curso:
Nível:

( ) Básico

( ) Superior

( ) Outro. Qual?

Eu,
,
portador/a de RG
nº ________________________, inscrito/a no CPF sob nº__________________
,
residente à Rua __________________________________ , nº_____, no município de ______
,
AUTORIZO a gravação e
veiculação da minha imagem e/ou voz (em caso de estudante maior de 18 anos) ou AUTORIZO
a gravação e veiculação da imagem do/a estudante acima identificado/a, menor de 18 anos, sob
minha responsabilidade, para fins institucionais no processo de ensino-aprendizado durante o
período do Ensino Remoto Emergencial. As gravações ocorrerão durante os momentos
síncronos entre docentes e estudantes, e disponibilizadas em meios digitais para consulta
dos/as estudantes como material de estudo.
Por esta ser a expressão da minha vontade, reafirmo a autorização declarada, sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou, em caso de estudante
menor de idade, à imagem do/a estudante sob a minha responsabilidade.
O Instituto Federal de Alagoas, na condição de único titular dos direitos de imagem e voz
sobre o material produzido, poderá dispor dele livremente para qualquer modalidade de utilização
que tenha por finalidade o processo ensino-aprendizagem, bem como a divulgação das ações
durante o Ensino Remoto Emergencial, não cabendo ao/à estudante ou a seu responsável legal
qualquer direito ou remuneração, a qualquer tempo e título.
O Instituto Federal de Alagoas não se responsabiliza pelo uso indevido da imagem por
terceiros e a má utilização do material, poderá acarretar responsabilização nas esferas civil, penal
e administrativa.
Arapiraca,

Assinatura do(a) Estudante ou Responsável

Rua Dr. Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca – Maceió/AL. CEP: 57035-350.
Telefone: (82) 3194-1150. www.ifal.edu.br

de

de 2020.

