
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

CAMPUS V - DIVINÓPOLIS 

 

EDITAL 01/2020 
PROGRAMA DE PRÉ-INCUBAÇÃO 

MOVIMENTO EMPREENDEDOR DO VALE DO RIO PARÁ – MOVAP 
 

RETIFICAÇÃO – 01 
 
O coordenador do Projeto de Extensão do Programa de Pré-Incubação do Movimento 
Empreendedor do Vale do Rio Pará no uso de suas atribuições vem, por meio desta, 
retificar o anexo III do referido edital, conforme segue: 
 
1) - O Anexo III passa a ser substituído pelo Anexo IV ou V constante nesta 

retificação, conforme segue abaixo; 
 

• Os responsáveis pelas inscrições feitas por alunos menores de idade 
devem preencher, assinar e enviar o Anexo IV. Os demais inscritos devem  
enviar o Anexo V. O anexo deve ser enviado através do link disponível no 
sitio http://www.movap.cefetmg.br/documentos/. 

 

2) – As inscrições já efetuadas até a presente data cujo Anexo III foi preenchido e 
enviado serão mantidas devendo o responsável enviar novo anexo conforme 
descrito no item 1. 

 

 

Prof. Dr. Edílson Hélio Santana 
Coordenador do Programa 

Movimento Empreendedor do Vale do Rio Pará 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.movap.cefetmg.br/documentos/
http://www.movap.cefetmg.br/documentos/


 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

CAMPUS V - DIVINÓPOLIS 

 

ANEXO IV 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

FEITO POR RESPONSÁVEL POR ALUNO MENOR DE IDADE 

 

Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem e voz, eu, 

_____________________________________, portador do CPF n.º_______________ e da 

carteira de identidade n.º _____________________ expedida por __________ , responsável 

pelo aluno(a) ________________________________________ venho, através desta, 

AUTORIZAR o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/MG, 

doravante denominado CEFET-MG, situado à Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça, Belo 

Horizonte, MG, Brasil, CNPJ n.º 17.220.203/0001-96, a participar do Programa Movimento 

Empreendedor do Vale do Rio Pará conforme Edital 01/2020 e a proceder a uso de sua 

imagem, som da sua voz, nome, dados biográficos, informações repassadas, além de 

todo e qualquer material entre fotos e documentos apresentados ao participar do referido 

Programa 

A presente autorização abrange mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros) 

como também em mídia eletrônica (mídias sociais, programas de rádio, podcasts, vídeos e 

filmes para televisão aberta e/ou fechada, documentários para cinema ou televisão, entre 

outros), Internet, Redes Sociais, Banco de Dados Informatizado Multimídia, “home vídeo”, 

DVD (“digital vídeo disc”), suportes de computação gráfica em geral e/ou qualquer outra 

modalidade de utilização existente ou que venha a ser inventada, sem qualquer ônus para o 

CEFET/MG, que poderá divulgar e distribuir tais fixações, em todo e qualquer outro projeto 

e/ou obra voltada à promoção da cultura empreendedora, em todo território nacional e/ou 

no exterior, no todo ou em parte, de forma “ao vivo” ou gravada, podendo, ainda, reexibir a 

qualquer tempo conforme os interesses do CEFET/MG. 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável 

e irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem 

integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento sem que nada haja 

a ser reclamado a título de direitos conexos, imagem ou som de voz, ou de imagem, ou a 

qualquer outro. Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Divinópolis, ___ de _____________________________ de ____________. 

 

 

______________________________________________ 

(Nome) 

 

 

______________________________________________ 

                                           

(Assinatura)               
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ANEXO V 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem e voz, eu, 

_____________________________________, portador do CPF n.º_______________ e da 

carteira de identidade n.º _____________________ expedida por __________ venho, através 

desta, AUTORIZAR o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – 

CEFET/MG, doravante denominado CEFET-MG, situado à Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça, 

Belo Horizonte, MG, Brasil, CNPJ n.º 17.220.203/0001-96, a proceder ao uso de minha 

imagem, som da minha voz, nome, dados biográficos por mim revelados, informações 

repassadas, além de todo e qualquer material entre fotos e documentos por mim 

apresentados ao participar do Movimento Empreendedor do Vale do Rio Pará. 

A presente autorização abrange mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros) 

como também em mídia eletrônica (mídias sociais, programas de rádio, podcasts, vídeos e 

filmes para televisão aberta e/ou fechada, documentários para cinema ou televisão, entre 

outros), Internet, Redes Sociais, Banco de Dados Informatizado Multimídia, “home vídeo”, 

DVD (“digital vídeo disc”), suportes de computação gráfica em geral e/ou qualquer outra 

modalidade de utilização existente ou que venha a ser inventada, sem qualquer ônus para o 

CEFET/MG, que poderá divulgar e distribuir tais fixações, em todo e qualquer outro projeto 

e/ou obra voltada à promoção da cultura empreendedora, em todo território nacional e/ou 

no exterior, no todo ou em parte, de forma “ao vivo” ou gravada, podendo, ainda, reexibir a 

qualquer tempo conforme os interesses do CEFET/MG. 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável 

e irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem 

integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento sem que nada haja 

a ser reclamado a título de direitos conexos, imagem ou som de voz, ou de imagem, ou a 

qualquer outro. Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Divinópolis, ___ de _____________________________ de ____________. 

 

 

______________________________________________ 

(Nome) 

 

 

______________________________________________ 

                                           

(Assinatura)               

 

 


