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TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM

O presente documento refere-se à cessão de uso de imagens do aluno abaixo citado, conforme 
autorização por parte de seu responsável (legal) junto a esta unidade escolar.
Ao assinar o documento, o responsável concorda:
a) Com a utilização da imagem do aluno na divulgação e registro de sua participação nos eventos 
escolares (aulas , atividades gerais, exposições, festividades, entre outros) da Escola Constructor 
Sui- Sistema Educacional Ltda: por meio de material impresso(folhetos,cartazes, painéis, banners, 
etc) e eletrônico (sítios, blogues, slides, etc);
b) Que por “imagem” entende-se fotogra�a, �lmagem ou ilustração (modi�cadas ou não) do aluno, 
individualmente ou em grupo;
c) Que esta autorização é exclusiva para uso (para �ns de divulgação e publicidade) da escola , não 
estando autorizada a ceder (ou vendê-las para terceiros) as imagens para outras instituições;
d) Que a cessão de imagem é gratuita, não se responsabilizando a Escola pela apropriação e 
utilização indevida das imagens captadas por terceiros; em exibições e /ou reproduções ocorridas 
em eventos da escola;
e) Que a Escola poderá utilizar as imagens por prazo indeterminado, ou seja, mesmo após o térmi-
no do contrato com a instituição de ensino, incorporando-se de�nitivamente ao acervo da escola 
para �ns publicitários e institucionais;
f ) Que, caso o responsável ou o aluno sintam-se constrangidos, ofendidos, incomodados, ou desre-
speitados pelo uso da imagem e discordem de sua publicação, devem comparecer a esta unidade 
escolar e registrar o PEDIDO DE RETIRADA DA IMAGEM, que deverá ser realizada em até vinte e 
quatro horas (24 H) por esta unidade; Caso isto não seja efetuado, cabe ao responsável tomar as 
providências legais para que isto se efetue.

Deste modo, ciente do estabelecido acima:

(___) SIM, CONCORDO COM OS TERMOS E AUTORIZO O USO DE IMAGEM;

(___) NÃO CONCORDO COM OS TERMOS E NÃO AUTORIZO O USO DE IMAGEM.

ALUNO(A):_____________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL:_______________________________________CPF:______________________ 

João Pessoa, __________ de _______________________ de 20_______


