
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHO 

 

Neste ato, e para todos os fins de direito, autorizo a publicação de trabalho, banner e vídeo, todos 
de minha autoria, bem como autorizo o uso de minha imagem e voz (fotos e filmagens) para fins 
de publicação em anais, divulgação e publicidade, a título gratuito, por prazo indeterminado, no 
Congresso Aeromédico Brasileiro (CONAER) e no site Resgate Aeromédico 
(www.resgateaeromedico.com.br), geridos pela Evoluigi Treinamento e Desenvolvimento Ltda. 

Declaro que o conteúdo do trabalho, banner e vídeo enviados é de minha exclusiva autoria, não 
existindo sobre ele qualquer impedimento quanto à sua publicação, especialmente por não infringir 
as normas reguladoras de direito autoral, razão pela qual me responsabilizo por eventuais 
questionamentos judiciais ou extrajudiciais surgidos em decorrência de sua divulgação.  

Declaro ainda assumir inteira responsabilidade pelo conteúdo do texto, cuja publicação aqui 
autorizo nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, eximindo o Congresso 
Aeromédico Brasileiro e seus organizadores de qualquer responsabilidade pelas informações, 
conteúdos e opiniões contidas no mesmo.  

As imagens e voz poderão ser exibidas: parcial ou total, em apresentação audiovisual, publicações 
e divulgações, com ou sem premiações remuneradas nacionais e internacionais, assim como 
disponibilizadas no banco de imagens resultante da pesquisa e na Internet e em outras mídias 
futuras. Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos 
conexos a minha imagem e voz ou qualquer outro. 

Tem ciência e concorda com o Regulamento do Evento e com as condições de tratamento dos 
seus dados pessoais e fornece consentimento conforme preconiza a Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) e Política de Privacidade. 
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