
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS do Concurso “50 anos do Golpe de 1964
– para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça”

Por  este  instrumento,  o(a)  Sr(a),__________________________________________,  RG________________________, 
CPF_____________________,  residente  na  rua 
_____________________________________________________________________,  bairro______________________, 
cidade______________________,  responsável  pelo  estudante  _________________________________________,  na 
qualidade de titular dos direitos autorais, doravante denominado CEDENTE, cede gratuitamente, a produção artística na 
categoria  _________________________________________,  de  autoria  de 
______________________________________________  do  estudante,  menor  de  idade,  realizada  pelo  professor 
orientador,______________________________________, RG _________________, autorizando a Secretaria de Estado 
da Educação e a Secretaria de Estado da Justiça, em caráter gratuito e irrevogável, a utilizar, isolada ou conjuntamente, 
total ou parcialmente, direta ou indiretamente e sem qualquer restrição de idioma, quantidade de exemplares, número de 
emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições e veiculações, e sem ônus de qualquer natureza, os direitos 
autorais e patrimoniais relativos às obras intelectuais criadas e produzidas para o Concurso “50 anos do Golpe de 1964 – 
para  que  não  se  esqueça,  para  que  nunca  mais  aconteça”,  em  qualquer  formato  ou  suporte;  e  seus  direitos  de 
personalidade  (tais  como  nome,  voz,  apelido,  imagem,  dados  escolares,  profissionais  e  biográficos,  depoimentos, 
entrevistas, entre outros) em todas e quaisquer ações e atividades relacionadas ao Concurso, ou para fins acadêmicos, 
educacionais e científicos e em quaisquer materiais relacionados à sua implementação e divulgação, bem como de seus 
resultados, sem qualquer restrição de espaço, idioma, número de impressões, reimpressões, quantidade de exemplares, 
número  de  emissões,  transmissões,  retransmissões,  edições,  reedições,  divulgações  e/ou  veiculações,  e  sem  ônus  de 
qualquer natureza.
Esta cessão afasta o CEDENTE e seus herdeiros de receberem qualquer espécie de indenização ou compensação em 
virtude do uso e administração do material. Para efeitos, este termo vai assinado pelas partes.

(Cidade)__________________, ____ de __________________de 2014.

_______________________________      _______________________________
CEDENTE  CESSIONÁRIO(A)
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