
            
 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO  

DE IMAGEM, VOZ E TAREFAS PEDAGÓGICAS 
 
Autorizo a(o) COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES a efetuar a captura, guarda, manipulação, edição 
e uso da imagem, voz e tarefas pedagógicas do ALUNO:  
 
___________________________________________________________ Ano Escolar(série): ______________  
 
neste  ato representado por : Pai: _____________________________________________________________ 
Nacionalidade: ____________________, Estado civil: __________________, ID;_______________________, 
CPF: _______________Profissão:_________________________ , Endereço: __________________________ 
_____________________Nº: _______________, Bairro: _______________________ CEP: _______________ 
Cidade: ________________________Estado: _______  
 Mãe:  ________________________________________________________ Nacionalidade: ______________, 
Estado civil: __________________, ID;_______________________, CPF: 
_______________Profissão:_________________________ , Endereço: __________________________ 
_____________________Nº: _______________, Bairro: _______________________ CEP: _______________ 
Cidade: _________________Estado: _______, para fins de identificação, autenticação, segurança, registro 
de atividades, acervo histórico, uso institucional, educativo e social, o que inclui os eventos promovidos 
pela escola CONTRATADA, o que abrange os perfis oficiais da CONTRATADA nas mídias sociais, website 
ou portal da Internet, Intranet, quadro de avisos, Revista e/ou Jornal Escolar ou similar, vídeo para 
apresentação aos pais e responsáveis legais, entre outros conteúdos que possam ser criados ou 
produzidos em razão da atividade educacional, tendo, por isso, pela própria característica técnica da 
Internet, alcance global e prazo indeterminado, podendo inclusive alcançar sites e outros ambientes 
digitais externos, independente da vontade e do controle da CONTRATADA. Em nenhuma hipótese, 
entretanto, poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária à moral, aos bons costumes ou a ordem 
pública. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem, voz e tarefas 
pedagógicas mencionadas em todo o território nacional e no exterior, para a divulgação de campanhas 
promocionais e institucionais internas ou externas. 
 
 
Estou ciente de que o uso de imagem para outros fins que tenham cunho publicitário e/ou promocional 
será feito sempre por prazo determinado e mediante a assinatura de Termo de Autorização específico 
assinado previamente pelo CONTRATANTE e regido por seus dispositivos e pela legislação nacional 
vigente, 
 
Por estar de acordo, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem, voz e tarefas 
pedagógicas supra mencionadas ou a qualquer outro, firmo o presente Termo de Autorização. 
 
 
 

Nova Friburgo, ______ de _____________ de 20___. 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do PAI 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura da MÃE 

 

Colégio Nossa Senhora das Dores 
CNPJ: 03.658.515/0007-67 

Rua Augusto Spinelli, 75 – Centro – CEP: 28610-190 – Nova Friburgo-RJ 

Tel/Fax: (22) 2522-1300                                                                                                                

E-mail: cnsd@cnsdfri.com.br 

Entidade Mantenedora: CONGREGAÇÃO DE  SANTA DOROTÉIA DO BRASIL - SUL 

Autorização de Funcionamento: Resolução SEEC – 360/81 
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