MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DIRETORIA DE EDITORAÇÃO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
PRODUTORA AUDIOVISUAL

TERMO DE CESSÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS DE IMAGEM

Pelo presente instrumento, eu, ____________________________________________________________________ ,
RG/IE _______________________, CPF______________________, aqui denominado(a) cedente, cede e autoriza
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, aqui denominada cessionária, com sede na Av.
Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze – CEP 49100-000 – São Cristóvão/SE, inscrita no CNPJ
13.031.547/0001–04, neste representado(a) pela PRODUTORA AUDIOVISUAL, de forma inteiramente
gratuita, a título universal, em caráter total, defnitivo, irrevogável e irretratável, a utilização de seus
direitos autorais e de sua imagem, junto ao acervo audiovisual desta entidade.
Essa cessão de direito poderá será transferida para outro órgão, na mesma instituição, caso a unidade
originária venha deixar de existir em substituição a PRODUTORA AUDIOVISUAL.
Reconhece expressamente o(a) cedente que a cessionária, conforme a Lei n. 9.610/98, na qualidade de
detentora dos direitos autorais, em todas suas modalidades, tendo em vista a autorização efetuada neste
termo, poderá, a seu exclusivo critério e de forma não-onerosa, utilizar todas as imagens livremente, bem
como seus extratos trechos ou partes, podendo adaptá-los para fns de produção de obras audiovisuais e
para fns de exibição em circuito cinematográfco, “fotonovelas,, obras científcas, obras literárias, peças
teatrais e/ou peças institucionais e utilizá-los, para produção de matéria promocional em qualquer mídia
para a composição de produtos ligados à entidade e fxá-lo em qualquer de suporte e de transmissão,
incluindo “pay tv,, “pay per view,, “near vídeo on demand, ou “vídeo on demand,, “media signage”, analógico
ou digital, com atributos de interatividade ou não e adaptá-los nas formas que convir.
Nenhuma das utilizações previstas, ou ainda qualquer outra que pretenda o(a) cessionário(a), tem
limitação de tempo ou de número de reproduções.
Toda e qualquer utilização das imagens objeto deste instrumento fca subordinada às regras estabelecidas
pelo Estado Brasileiro.
O presente instrumento é frmado em duas (02) vias de igual teor, fcando eleito o foro de São
Cristóvão/SE para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo.

___________________________,
cidade

________ de
dia

_________________
mês

de 20_____
ano

_________________________________________

_________________________________________

Assinatura do(a) cedente, ou responsável legal (se menor)

Assinatura do(a) representante do(a) cessionário(a)

