TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E SOM NO
CONCURSO DE CURTAS AUDIOVISUAIS - 2018 PROGRAMA SEMEAR INTERNACIONAL

Eu,__________________________________________________________________________,
autorizo expressamente, e por tempo indeterminado, o Programa Semear Internacional,
estabelecido na Rua da Graça, 164, Bairro da Graça, em Salvador-BA, a utilizar sem custo, o
vídeo de minha autoria enviado para o email concursosemear@gmail.com, como parte do
Concurso de Curtas Audiovisuais - 2018 com tema: “Mulheres e Jovens: Protagonistas no
desenvolvimento do semiárido brasileiro”.
Podendo ser usado em relatórios parcial e final do referido projeto; exibido em apresentações
públicas em eventos no âmbito dos projetos apoiados pelo FIDA no Brasil; publicado nas Redes
Sociais e Portal do Semear Internacional e dos projetos apoiados pelo FIDA no Brasil; divulgado
na imprensa local, nacional e internacional, e peças de comunicação produzidas por órgãos
nacionais e internacionais que trabalham com o intuito de divulgar ações do FIDA ligadas a
agricultura familiar.
Autorizo o uso das imagens e sons (incluindo trilhas sonoras, caso possua) contidas no vídeo e
asseguro que foram recolhidos com assinaturas os termos de consentimento de todas as
pessoas que participaram dos vídeos durante as gravações.
No caso de pessoas menores de 18 anos de idade, o consentimento foi assinado pela mãe, o
pai ou responsável, o qual apresentar junto à autorização a documentação que confirma a
filiação ou responsabilidade.
Afirmo também que o vídeo por mim inscrito no concurso é inédito nos meios de comunicação
de forma geral e não foi inscrito em nenhum tipo de concurso anterior a este.
Declaro que o vídeo se adequa totalmente ao ordenamento jurídico e não viola os direitos
particulares de terceiros, nem os direitos de propriedade intelectual e industrial de terceiros.

Declaro ciência que não cabe as pessoas participantes reclamar e/ou receber do Programa
Semear Internacional remuneração, compensação ou indenização pelo uso ou reprodução sem
fins lucrativos do material apresentado.
Tendo em consideração a necessária vinculação com o Programa Semear Internacional e o
correto desenvolvimento integral do regulamento do edital,

declaro irrevogável as

autorizações e declarações realizadas na inscrição e submissão do vídeo ao concurso e me
comprometo em enviar a coordenação do concurso sempre que for solicitado quaisquer
documentos aqui referidos.
Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos conexos
ao conteúdo do vídeo.
______________________,_____de________________de 201__.
_____________________________________________________
Assinatura

Nome:_____________________________________________________
RG.:______________________ CPF:_____________________________
Endereço: __________________________________________________
Projeto: _________________________Estado_____________________
Contato: _________________________

