
 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E CONTEÚDO 

Declaro que cedo e autorizo o uso dos direitos de imagem, voz e conteúdos relativos à minha 

atuação ministrando aulas ou exercendo qualquer outra atividade que integre ou venha a 

integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação, nas diversas 

modalidades de ensino (EAD, semipresencial e presencial), e dos cursos de pós-graduação, 

latu sensu e stricto sensu, da UNIPAR. 

Nesse ensejo, autorizo a UNIPAR a captar, fixar, armazenar e utilizar de minha imagem, de 

minha voz e de meus conteúdos, captados por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou 

filmagens, declarações, videoconferências, conferências web, entrevistas, palestras e/ou ações 

outras desempenhadas para fins educacionais e culturais, abrangidos pelo presente. 

Com isso, autorizo a UNIPAR a captar, gravar, editar, reproduzir, difundir e demais medidas 

de tratamento do material coletado, e, com efeito, utilizá-lo e veiculá-lo nos cursos de 

graduação e pós-graduação oferecidos pela UNIPAR, bem como em quaisquer tipos de mídia 

e meios de comunicação, inclusive impressa, televisiva, radiofônica e digital, em território 

nacional e internacional inclusive. 

Dessarte, afirmo que a transferência é concedida sobre todo o conteúdo, inclusive, artes, 

textos e ideais veiculados, definitivamente e a título gratuito, não incorrendo a UNIPAR em 

qualquer custo ou ônus, seja a que título for, em caráter irrevogável e irretratável, obrigando 

inclusive eventuais herdeiros e sucessores, e em natureza não exclusiva, desde que o uso do 

material captado se restrinja a propósitos educacionais, culturais, de divulgação e de 

propaganda, diretos e indiretos. 

Outrossim, reconheço que o tratamento em geral do material, como edição e atualização, 

assim como concretização de sua utilização constitui liberdade da UNIPAR, sendo que 

renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem, voz e conteúdo, 

bem como demais informações e utilizações do material, pois confio nesta autorização e, 

assim, reiteradamente, concordo em não exigir qualquer indenização relacionada ao exercício 

das autorizações concedidas. 

Entrementes, me comprometo a respeitar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), 

e sobre o conteúdo e ideias manifestados, oralmente ou por escrito, declaro que sou 

integralmente responsável por sua totalidade, comprometendo-me a preservar direitos 

autorais de terceiros, e, assim, em caso de violação, me responsabilizar pela integral reparação 

de eventuais danos causados. 

Assim, me responsabilizo com o fiel e integral cumprimento do presente Termo. 


