EDITAL FAPEPI N° 004/2021 – JORNALISMO CIENTÍFICO 2021
Seleção Pública de Propostas para o I Prêmio FAPEPI de Jornalismo Científico
ANEXO

02

AUTORIZAÇÃO DE USO
Eu,_____________________________________________________,
nacionalidade
________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG
nº.__________________________,
inscrito
no
CPF
sob
nº
_______________________________________,
residente
à
Av./Rua
___________________________________, nº. _________, bairro _____________, no município de
________________________________/Piauí.
Estou CIENTE que:
1. O material jornalístico submetido a este edital poderá ser utilizado pela FAPEPI em suas atividades
regulares de divulgação institucional, respeitando-se, para isso, os créditos de autoria, sem que isso
implique pagamento, indenização ou compensação de qualquer natureza;
2. À FAPEPI caberá o direito de utilização de áudio, imagem (fotos e vídeos) e textos que forem
atinentes à divulgação do Prêmio FAPEPI 2021;
3. A presente autorização abrange os usos acima indicados tanto em mídia impressa (livros, catálogos,
revista, jornal, entre outros) como também em mídia eletrônica (programas de rádio, podcasts, vídeos e
filmes para televisão aberta e/ou fechada, documentários para cinema ou televisão, entre outros),
internet, banco de dados informatizado multimídia, home video, DVD (digital video disc), suportes de
computação gráfica em geral e/ou divulgação científica de pesquisas e relatórios para arquivamento e
formação de acervo sem qualquer ônus à FAPEPI por esses expressamente autorizados, que poderão
utilizá-los em todo e qualquer projeto e/ou obra de natureza sociocultural voltada à preservação da
memória, em todo território nacional e no exterior;
4. Caso seja demandada judicialmente, a FAPEPI será ressarcida, pelo beneficiário, de todas e
quaisquer despesas que decorram de uma eventual condenação, incluindo-se não só os valores
judicialmente fixados, mas também outros alusivos à formulação da defesa;
5. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada
haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou som de voz, ou a qualquer outro, e
assino a presente autorização.
______________________, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura)

