
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
FEMIC – FEIRA MINEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Pelo presente termo, eu, ______________________________________________________, inscrito 

no CPF:____________________________, na qualidade de representante legal do(a) 

menor__________________________________________________________________, inscrito(a) no 

CPF: ____________________________, data de nascimento: ____/____/_____, o(a) AUTORIZO a 

participar do Programa FEMIC Ideia de Criança, bem como conhecer e concordar com os termos de seu 

regulamento. 

 

I. A autorização acima concedida poderá ser revogada a qualquer tempo por meio de comunicação 

formal, por e-mail, à FEMIC (contato@femic.com.br), mas, nesse caso, o menor perderá o direito à 

participação no Programa FEMIC Ideia de Criança, bem como a seus benefícios. 

II. Além da autorização essencial acima, AUTORIZO a utilização, pela FEMIC e parceiras, dos dados 

pessoais essenciais para a realização das atividades, como uso da imagem e voz do(a) menor de idade em 

vídeo ou áudio, a título gratuito, por tempo indeterminado em território nacional e exterior para fins de 

campanha publicitária da FEMIC e parceiras, sendo certo que tal autorização poderá ser revogada a 

qualquer tempo sem prejuízo.  

III. Diante dos termos acima, reconheço que fui orientado a respeito das finalidades do tratamento dos 

dados fornecidos à FEMIC e da possibilidade de revogação do meu consentimento a qualquer momento, 

ciente das consequências de cada revogação.  

IV. Declaro, ainda, que a obra (desenho) inscrito é original e de autoria exclusiva do menor acima 

informado, e que através deste termo AUTORIZO a cessão e transferência de direitos autorais da obra 

submetida no Programa FEMIC Ideia de Criança à FEMIC ou a quem ela ceder, sem qualquer ônus. Esta 

cessão é feita por tempo indeterminado e válida para qualquer país. A FEMIC poderá armazenar e utilizar a 

obra em livros, folhetos, jornais, revistas, material publicitário e de divulgação, audiovisual, páginas web ou 

conteúdo de internet, CD-ROM, banco de dados e provedores para transmissão via Internet, além de 

material para aulas à distância, para qualquer veículo de comunicação, inclusive televisão, internet. Ao 

autor da obra ficará resguardado o direito de apresentá-la em exposições ou, ainda, permitir sua 

divulgação pela imprensa para fins de críticas e debates, sem fins comerciais, indicando, porém, o nome da 

FEMIC como titular dos direitos sobre a obra. 

V. Por fim, declaro ter ciência e estar de acordo com as Regras e Políticas de Privacidade da FEMIC, 

disponível no site https://femic.com.br/politica-de-privacidade/ . 

 

*Esta autorização deverá ser impressa, assinada digitalizada e enviada n formulário de inscrição do 
Programa FEMIC Ideia de Criança (https://femic.com.br/ideiadecrianca/). 
 

Local:  ________________________________    Data: ____ /_____/____ 

 

 

___________________________________________     ___________________________________________ 

Assinatura do representante legal  Assinatura do(a) participante menor de idade 

https://femic.com.br/politica-de-privacidade/
https://femic.com.br/ideiadecrianca/

