MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO IPATINGA
Rua Maria Silva, nº 125, Veneza – Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35.164-261.
Tel: (31) 3829-8615 / 99734-7688 – e-mail: registro.ipatinga@ifmg.edu.br

CANDIDATOS AO – AMPLA CONCORRÊNCIA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA - PROCESSO SELETIVO CURSOS SUPERIORES 2021.1
•
•

Preencher o formulário online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTYECEnByANPDwk96vVMhbO2V71DbtQpglqilhYXcAZNJb9A/viewform
Documentos previstos no Anexo I do Edital 62/2021(deverá ser enviado por e-mail, em formato PDF ou foto, para matricula.ipatinga@ifmg.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO IPATINGA
Rua Maria Silva, 125, Veneza – Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35164-261 (31) 99734-7688 –registro.ipatinga@ifmg.edu.br

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ALUNO MENOR DE
IDADE
Eu (responsável legal)
,
(nacionalidade)
(estado civil)
,
portador da cédula de identidade RG nº
, inscrito no CPF sob nº
,
residente à Rua
,
nº
, município de
, representante legal de
(nome do aluno)
(nacionalidade)
,
nascido(a)
em (data
de nascimento)
, menor da idade, AUTORIZO o uso da imagem de meu (minha) filho(a) em todo
e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais do
Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Avançado Ipatinga, com sede na Rua Maria Silva, 125, Veneza – Ipatinga
– Minas Gerais – CEP 35164-261, inscrita no CNPJ sob o nº10.626.896/0018-10, sejam essas destinadas à divulgação
ao público em geral e/ou apenas para alunos da escola.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionadaem todo
território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meios, ou seja, em destaques: (I) outdoor;
(II) bus-door; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em
revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) backlight; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeotapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outras);
(IX) redes sociais oficiais da instituição.
Autorizo também a título gratuito o uso de imagem e voz, bem como das mensagens registradas no “chat” das
salas de aulas virtuais, em aulas síncronas ou assíncronas e demais atividades que poderão ser gravadas durante as
atividades remotas emergenciais realizadas devido à pandemia do COVID-19. Estou ciente de que as aulas/atividades
gravadas poderão ser disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) adotado pelo Campus/Curso.
Declaro estar ciente de que a decisão de exposição da imagem e voz consiste no ato de ligar ou não a câmera e o
microfone.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito da imagem de meu
(minha) filho (a), sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à sua imagem ou a qualquer outro, e
assino a presente autorização.
Ipatinga,

de

Responsável Legal
*Somente poderão assinar este documento:
- o candidato maior de idade (maior de 18 anos);
- o responsável legal pelo candidato menor de idade (menor de 18 anos)

de

.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAINSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS CAMPUS AVANÇADO
IPATINGA
Rua Maria Silva, 125, Veneza – Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35164-261 (31) 99734-7688 –registro.ipatinga@ifmg.edu.br

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ALUNO MAIOR DE
IDADE
Eu
,
(nacionalidade)
(estado civil)
,
portador da cédula de identidade RG nº
, inscrito no CPF sob nº
,
residente à Rua
,
nº
, município de
, nascido(a) em (data de
nascimento)
, AUTORIZO o uso da minha imagem em todo e qualquer material
entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais do Instituto Federal de Minas
Gerais – Campus Avançado Ipatinga, com sede na Rua Maria Silva, 125, Veneza
– Ipatinga – Minas Gerais – CEP 35164-261, inscrita no CNPJ sob o nº10.626.896/0018-10, sejam essas destinadas à
divulgação ao público em geral e/ou apenas para alunos da escola.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meios, ou seja, em destaques: (I) outdoor;
(II) bus-door; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em
revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) backlight; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes,
televisão, cinema, programa para rádio, entre outras);
(IX) redes sociais oficiais da instituição.
Autorizo também a título gratuito o uso de imagem e voz, bem como das mensagens registradas no “chat” das salas de
aulas virtuais, em aulas síncronas ou assíncronas e demais atividades que poderão ser gravadas durante as atividades remotas
emergenciais realizadas devido à pandemia do COVID-19. Estou ciente de que as aulas/atividades gravadas poderão ser
disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) adotado pelo Campus/Curso. Declaro estar ciente de que a
decisão de exposição da imagem e voz consiste no ato de ligar ou não a câmera e o microfone.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito da minha imagem, sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à sua imagem ou a qualquer outro, eassino a presente autorização.
Ipatinga,

de

Assinatura do Estudante

de

.

