
 

              

 

 

ANEXO I 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

CONCEDENTE:_____________________________________________________________________ 

RG:________________________CPF:_______________________Data de Nascimento: __/__/____ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________________ 

REPRESENTANTES LEGAIS (preencher em caso do concedente ser menor  

de idade):_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

RG:__________________/___________________CPF:___________________/_________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZADOS: ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA, 

associação civil sem fins lucrativos qualificada como organização social pelo Decreto no 3.605 de 

20/09/2000, com sede na Estrada Dona Castorina, nº 110, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, inscrita 

no CNPJ/MF sob o no 03.447.568/0001-43, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 

doravante denominada simplesmente IMPA; e 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA - SBM, associação privada sem fins lucrativos, estabelecida 

na Estrada Dona Castorina, nº 110, salas 108 e 109, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22460-

320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.180.794/0001-62, neste ato representada na forma de seu 

Estatuto Social doravante denominada simplesmente SBM, sendo que, quando em conjunto com o 

IMPA, será denominado “AUTORIZADOS”. 

Pelo presente instrumento particular, o(a) CONCEDENTE e/ou seu(s) representante(s) legal(is) 

autorizam o uso da sua imagem e voz, a contar da data de assinatura da presente Autorização, e, 

ainda, o que for registrado durante a ocorrência do “Festival Nacional da Matemática”, o qual ocorrerá 

entre os dias 28/05/2021 a 30/05/2021, para promoção de publicidade institucional, para divulgação 

do Festival Nacional da Matemática, e das atividades relacionadas à Matemática, Ciência e Tecnologia. 

A presente autorização é concedida em caráter gratuito, definitivo, irrevogável e irretratável, 

abrangendo o uso da imagem e voz do(a) CONCEDENTE em qualquer tipo de mídia, inclusive 



 

              

 

 

impressa, televisiva, radiofônica e digital, tais como website dos AUTORIZADOS nos websites de seus 

projetos correlatos e, ainda, redes sociais atuais (facebook, instagram, twitter, Linkedin, Youtube e 

Flick) e futuras, ficando ainda permitida a autorização, pelos AUTORIZADOS,  do direito de uso da 

imagem do CONCEDENTE à terceiros, tais como, mas não exclusivamente, jornais, websites ou redes 

televisivas que solicitarem a replicação do material elaborado, desde que para os fins previstos neste 

instrumento. Fica também autorizada a execução de montagem das fotografias e edição dos vídeos, 

podendo os AUTORIZADOS procederem com cortes, adequações e fixações necessárias, 

respeitando-se os fins estabelecidos neste instrumento. 

A presente autorização se estende aos eventuais parceiros e patrocinadores do Festival Nacional da 

Matemática, os quais ficam, por meio deste, também autorizados, nas mesmas condições dos 

AUTORIZADOS, a utilizar a imagem e voz do CONCEDENTE para promoção de publicidade 

institucional e para divulgação das atividades relacionadas ao Festival Nacional da Matemática e à 

Matemática, Ciência e Tecnologia. 

Por esta ser a expressão da vontade do(a) CONCEDENTE ou do(s) seu(s) representante(s) legal(is), 

livre e desimpedida de qualquer coação física ou moral, fica aqui declarado que este(a) autoriza o 

uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos ou de qualquer 

outro pagamento e/ou remuneração que seja. 

E por estarem assim, de pleno acordo, assinam as Partes a presente Autorização em 3 (três) vias, de 

iguais teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo, que também 

o subscrevem. 

 

________________________, _____ de ____________ de _____. 

 

__________________________________________ 

CONCEDENTE 

____________________________________________ 

IMPA 

____________________________________________ 

SBM 

 


