
 
3º FECULPOP 2019  
3º Festival de Cultura Popular de Petrópolis 
16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019 
EDITAL Nº 01/2019 

Dispõe sobre o processo de inscrições para propostas de oficinas e atrações 
artísticas do 3º Festival de Cultura Popular de Petrópolis – 3º FECULPOP 2019. 
 
O Festival 
 

“Ainda erguendo os meus castelos 
Vozes e ecos 

Só assim não me perdi 
Sonhos infinitos 

Vozes e gritos 
Pra chamar quem não consegue ouvir” 

 
Pablo Bispo / IZA / Marcelo Falcão 

 
O 3º Festival de Cultura Popular de Petrópolis – 3º FECULPOP 2019 é uma              

realização de natureza artística e cultural por meio da qual a Aruna Produções             
investe na produção, formação e ocupação pública de bens culturais. Seu objetivo é             
estimular o debate e ampliar o alcance das reflexões sobre arte e cultura popular e               
seu potencial de transformação social. As ações acontecerão no município de           
Petrópolis, nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2019.  

O Festival pretende fomentar o contato entre a sociedade e grupos de um             
universo artístico-cultural. A expectativa é repercutir o tema pertinentes a esta           
edição, debates, abordagens, pesquisas e elaborações críticas contemporâneas.        
Busca ainda atuar em compasso com uma política extensionista de          
desenvolvimento social, vínculo que se revela na democratização de suas          
atividades e na inclusão da comunidade em seus processos de produção. 

Em 2019, o Evento vem com a proposta de debater a temática            
RESISTÊNCIA, tema cotidiano, e muito em voga no fazer artístico contemporâneo.           
Serão avaliadas propostas de trabalhos como apresentações, exposições,        
intervenções, exibições, oficinas e mesas de debates que serão apreciadas pela           
equipe de curadores. Ruas, praças e edificações históricas, entre outros espaços,           
serão abraçados por artistas, grupos, instituições e inúmeros profissionais com          
trabalhos em diferentes linguagens.  

A edição de 2019 tem como principais objetivos a valorização das ocupações            
e apropriações dos territórios públicos, bem como da produção cultural nacional,           
regional e local, dando especial atenção às experiências estéticas que atuam como            
instrumento social questionador. 
 
Resista! Sempre há uma esperança! 
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1. DO OBJETO 
1.1. O presente Edital visa selecionar propostas artísticas enquadradas nas          
modalidades de Eventos (Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Música) e/ou          
Oficinas, para integrarem a programação do 3º Festival de Cultura Popular de            
Petrópolis – 3º FECULPOP 2019. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA          
SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. Poderão se inscrever tanto profissionais, grupos, companhias e produtoras          
envolvidas com produção artística e cultural, instituições de ensino, inscritos no           
CNPJ, sendo necessário que seus estatutos ou contratos sociais contemplem a           
realização de atividades artísticas e/ou culturais, educacionais; bem como pessoas          
físicas, com trabalhos comprovados na área. 
2.2. Haverá limite para a inscrição de até 3 (três) propostas por proponente,             
podendo o interessado apresentar mais de uma proposta para os diferentes           
espaços. 
2.3. Os interessados poderão inscrever suas propostas em duas modalidades, a           
saber: 
2.3.1. Oficinas; 
2.3.2. Eventos (Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Música). 
2.3.3. As Propostas de Evento ou Oficina, independentemente da área de atuação            
(item 4), deverão ser identificadas na categoria Infanto-Juvenil quando voltadas para           
esse público específico. 
2.4. A organização do Festival não se responsabilizará pela hospedagem e           
alimentação da equipe das propostas selecionadas de outras localidades. Além          
disso, às exigências técnicas de palco, iluminação e sonorização dos eventos,           
caberá à organização do Festival enquadrar em um mapa geral, dando um formato             
amplo, onde se encaixe a maior parte dos selecionados, assim como do espaço             
físico, e dos materiais necessários para a realização das oficinas, caberá ao            
selecionado apresentá-lo em sua atividade. Caberá ao Festival a proposição de           
adequações dos riders técnicos (som e luz), de acordo com a realidade dos locais              
oferecidos. 
2.4.1 Grupos de outros países deverão entrar em contato com a coordenação do             
festival para 
negociar sua participação, por meio do endereço eletrônico:        
arunaproducoes@gmail.com. 
2.5. A critério da organização do Festival, outras condições de participação poderão            
ser acordadas. 
2.6. A Comissão de Seleção Interna, formada pelos curadores avaliará as propostas            
e determinará classificação final das propostas participantes do processo de          
Seleção. 
2.7. A classificação final será irrecorrível. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente por meio do e-mail            
eletrônico arunaproducoes@gmail.com. 
3.2. O proponente deverá fazer a inscrição preenchendo o formulário (ANEXO I)            
disponibilizado no presente edital. 
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3.2.1. Os proponentes deverão preencher o formulário, de acordo com a modalidade            
escolhida (Evento ou Oficina), preenchê-lo, e encaminhá-lo para o e-mail          
arunaproducoes@gmail.com até a data do item 3.5, colocando no assunto do           
e-mail: a modalidade (Evento ou Oficina), em seguida o nome da proposta, e por fim               
a área de atuação em que ela se enquadra, nos termos do item 4 (Artes Cênicas;                
ArtesVisuais; Audiovisual; Música). O assunto do e-mail terá, portanto, a seguinte           
característica: “modalidade – nome da proposta – categoria - área de atuação”. 
3.2.2. Não serão habilitadas inscrições fora do prazo.  
3.2.3. Para cada proposta deverá ser enespecificados no item 3.2.1. 
3.3. Estão disponíveis 2 (duas) modalidades de formulários, quais sejam: 
3.4.1. Eventos; 
3.4.2. Oficinas. 
3.4. Materiais complementares poderão ser solicitados pela organização do Festival          
e deverão ser enviados para o endereço eletrônico: arunaproducoes@gmail.com. 
3.5. O período de inscrição de propostas é de 03 de abril de 2019 até 03 de maio de                   
2019, exclusivamente on-line (por e-mail), devendo o proponente preencher o          
formulário. 
3.6. O Festival ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2019, devendo o                
proponente indicar as datas disponíveis para sua participação no Festival, cabendo           
à Organização esta definição conforme a programação estabelecida pelos         
curadores. 
3.7. O simples preenchimento do formulário de inscrição não habilita a proposta            
como participante do Festival. A seleção caberá aos curadores das áreas de            
atuação (item 4). 
3.8. Os eventos destinados ao público infanto-juvenil deverão indicar a classificação           
etária 
adequada para cada atividade, conforme exigência dos Arts. 75 e 253 do Estatuto             
da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. 
 
4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
4.1. As áreas de atuação da Edição 2019 são: 
4.1.1. Artes Cênicas; 
4.1.2. Artes Visuais; 
4.1.3. Audiovisual; 
4.1.4. Música; 
Observação: a categoria de infanto-juvenil é transversal a todas as demais áreas de             
atuação. Caso a proposta seja direcionada para o público infanto-juvenil, o           
proponente deverá indicar a opção “infanto-juvenil” no ato da inscrição. 
 
5. DAS CATEGORIAS DE ESPAÇOS E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS 
EVENTOS E OFICINAS, DA REMUNERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA A 
CONTRATAÇÃO 
5.1. O Festival oferecerá 02 (duas) categorias de espaços para realização dos            
Eventos: 
5.1.1. “Abertos”: praças, ruas, adros de igreja e outros ao ar livre; 
5.1.2. “Fechados”: Centros Culturais, Galerias de Arte, entre outros. 
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5.2. Para as áreas de atuação “Artes Cênicas” e “Música” (inclui eventos            
infanto-juvenis), serão oferecidos espaços fechados de acordo com as propostas          
enviadas pelos selecionados. 
5.3. Para as áreas de atuação Artes Visuais, Audiovisual, os curadores adequarão            
as propostas em conjunto com os proponentes, já que a cidade de Petrópolis             
apresenta espaços adequados para realização das mais variadas atividades         
artísticas, como cinemas, auditórios, galerias, salas de conferência, entre outros. 
5.4. O proponente não precisará informar obrigatoriamente o local para realização           
de seu Evento e/ou Oficina, uma vez que a escolha do espaço estará a cargo da                
Organização do Festival e dos curadores. 
5.5. Caso a proposta do proponente se enquadre nas áreas de atuação listadas no              
Item 4.1 e não se adequar a nenhum espaço definido para essas áreas de atuação,               
o proponente deverá marcar a opção “Espaço a ser definido posteriormente” (pela            
Organização em conjunto com o proponente). 
5.6. Nos eventos realizados em “Espaços Fechados” não poderá ser permitida a            
cobrança de 
ingressos. 
5.7. Os proponentes selecionados para os Espaços Fechados não terão direito aos            
valores da 
bilheteria do seu evento. 
5.8. Não haverá ajuda de custo para apresentação dos Eventos na categoria            
"Espaços Fechados". 
5.8.1. Em caso de êxito na captação de recursos, o Festival poderá, a seu critério,               
estabelecer um cachê para as propostas apresentadas na categoria “Espaços          
Fechados”, bem como viabilizar melhores condições financeiras para as propostas          
apresentadas. 
5.8.2. Para as oficinas não será oferecido qualquer valor por hora/aula. 
5.9. Nos eventos culturais realizados em “Espaços Abertos” não haverá ajuda de            
custo para 
apresentação.  
5.9.1. Em caso de êxito na captação de recursos, o Festival poderá, a seu critério,               
estabelecer um cachê para as propostas apresentadas na categoria “Espaços          
Abertos”, bem como viabilizar melhores condições financeiras para as propostas          
apresentadas. 
5.10. A Coordenação do Festival reserva-se o direito de realocar as atividades nos             
espaços, 
informando aos proponentes a alteração com antecedência de no mínimo 10 (dez)            
dias. 
5.11. As inscrições para oficinas também serão realizadas por meio do formulário            
(ANEXO I) disponibilizado no presente edital. 
5.12. As oficinas serão realizadas em espaços a serem definidos pela organização            
do Festival após a seleção das propostas, ficando o proponente obrigado a            
realizá-las dentro das condições e locais estabelecidos pela coordenação. 
 
6. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO 
6.1. As propostas enviadas on-line serão selecionadas pelas curadorias de cada           
área de atuação e do resultado não caberá recurso. 
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6.2. O resultado final da seleção das oficinas e eventos culturais será divulgado até              
05 de maio de 2019, nas mídias sociais da Aruna Produções, bem como via e-mail               
aos proponentes. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES 
7.1. Os proponentes deverão relacionar na ficha de inscrição apenas os           
profissionais necessários e imprescindíveis à realização da atividade no festival. A           
equipe da proposta será elemento de análise no item Critérios de Avaliação -             
executabilidade. 
7.2. Caberá ao proponente selecionado providenciar o material cênico e técnico           
específico como, por exemplo: microfones especiais, máquinas especiais, cenários,         
elementos de cena, figurinos, etc. 
7.3. O Festival oferecerá a estrutura técnica básica de palco, iluminação e            
sonorização. Outros detalhes sobre equipamentos e materiais oferecidos pelo         
Festival deverão ser acordados com a produção do evento. 
7.4. Os integrantes das atividades selecionadas deverão ficar à disposição da           
organização do Festival para participar de entrevistas e gravações para a imprensa            
sempre que solicitados. 
7.5. Os proponentes selecionados assinarão contrato responsabilizando-se pelo        
cumprimento dos horários e dias marcados pela coordenação de programação. 
 
8. DA CONTRATAÇÃO DOS SELECIONADOS 
8.1. Os proponentes selecionados deverão enviar toda a documentação listada nos           
Anexos, via e-mail, até o dia 10 de maio de 2019 para o endereço:              
arunaproducoes@gmail.com. 
8.1.1. As certidões listadas no ANEXO II e III devem ser emitidas antes da              
prestação do serviço e com vigência no período a ser contratado. 
 
9. DO CALENDÁRIO 

Atividade Data, Horário e Local 
Período de Realização do Festival Dias 16, 17 e 18 de agosto em Petrópolis – RJ 

Inscrições das propostas Do dia 04 de abril até às 23h59 do dia 04 de 
maio, por meio do e-mail: 

arunaproducoes@gmail.com 
Avaliação das propostas pela 

Organização do Festival 
Do dia 04 de maio ao dia 05 de maio 

Divulgação dos Resultados Dia 05 de maio nas mídias sociais da Aruna 
Produções, bem como por e-mail para os 

proponentes selecionados 
Envio da Documentação para a Fundação 

de Apoio 
Do dia 05 de maio ao dia 10 de maio, no endereço 

do item 8.1. 
 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
10.1. Os materiais enviados por e-mail pelos proponentes não serão devolvidos. 
10.2. A organização poderá utilizar imagens dos artistas e das atividades           
selecionadas para promoção do evento nesta e em outras edições e em seu             
material de registro e prestação de contas. 
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10.3. O proponente ao submeter sua proposta desde já licencia à Organização do 3º              
Festival de Cultura Popular de Petrópolis – 3º FECULPOP 2019 os direitos autorais             
patrimoniais sobre a exibição de suas obras (Eventos e Oficinas), total ou em             
partes, a título gratuito, em caráter irrevogável e irretratável, durante todo período de             
proteção de sua obra, até que ela se torne de domínio público, em todas as               
modalidades de exibição, incluindo, mas não limitado a: televisão de sinal aberto,            
televisão de acesso condicionando, radiodifusão, rádio e internet nas modalidades          
VOD (F-VOD; ADVOD, SVOD e TVOD – DTO ou EST), material impresso (para             
divulgação antes e após o Evento), cinemas, locais públicos, em todo território            
nacional ou internacional, nos canais de divulgação da Aruna Produções e ainda            
nas rádios, sites, jornais e televisões parceiras que retransmitem a programação do            
Festival. 
10.3.1. A proponente licencia ainda a título não oneroso os direitos sobre a voz e               
imagem de todos os integrantes da obra para divulgação anterior e posterior ao             
Festival. 
10.3.2. A proponente desde já declara que possui todas as licenças sobre os             
direitos autorais, de imagem e voz dos integrantes e participantes de sua proposta,             
devendo, em caso de solicitação encaminhar os documentos relativos à cessão e a             
licença de todos os autores no que tange os direitos patrimoniais e morais dos              
integrantes e participantes das propostas apresentadas, num prazo de 15 (quinze)           
dias. 
10.4. Além das propostas selecionadas, a organização do Festival se reserva no            
direito de convidar tantos eventos culturais e/ou oficinas quanto julgar conveniente           
para a grade de sua programação. 
10.5. A decisão da organização do Festival é irrecorrível. 
10.6. O ato da inscrição implica conhecimento e aceitação de todos os itens deste              
documento. 
10.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Festival. 
10.8. A Organização se reserva o direito de realizar o 3º Festival de Cultura Popular               
de Petrópolis – 3º FECULPOP 2019 em partes ou no todo, bem como anular,              
totalmente, o presente documento a qualquer tempo, em defesa de seus interesses,            
especialmente os que se relacionem à captação de recursos. 
 
11. DA PREMIAÇÃO 
11.1. A Organização do 3º Festival de Cultura Popular de Petrópolis – 3º             
FECULPOP 2019, premiará a proposta selecionadas, com certificados. 
11.1.1. Em caso de êxito na captação de recursos, o Festival poderá, a seu critério,               
premiar com valor monetário, as propostas apresentadas e devidamente julgadas          
merecedoras de premiação nas diferentes ramificações especificadas no item 11.1. 
 

 
 

Petrópolis, 03 de Abril de 2019. 
 

 
 

 Leonardo Mello de Souza Thiago Freire 
     Produtor Executivo          Produtor Cultural 
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ANEXO I - 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

PROPONENTE 
_____________________________________________________________ 
 
(   ) OFICINA (   ) EVENTO 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO 
 
(   ) ARTES CÊNICAS (   ) ARTES VISUAIS (   ) MÚSICA 
 
(   ) AUDIOVISUAL 
 
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 
 
(   ) ABERTO 
 
(   ) FECHADO 
 
ASSINALE ESTA OPÇÃO CASO SUA PROPOSTA SEJA UM EVENTO 
INFANTO-JUVENIL (   ) 
 
TÍTULO DO EVENTO / OFICINA 
___________________________________________________________________ 
GRUPO OU ARTISTA  
___________________________________________________________________ 
TEMPO DE DURAÇÃO _______________ . 
SINOPSE / RELEASE / BRIEFING 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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FICHA TÉCNICA / PORTIFÓLIO 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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ANEXO II 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI 
 

* Declaração (Original assinada ou cópia autenticada), conforme modelo anexo. 
* Cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei) 
* Cópia do CPF do representante legal; 
* Cópia da Identidade (RG) do representante legal; 
* Cópia do Cartão de CNPJ; 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitaca
o2.asp) 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) - FGTS; 
(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) – União em conjunto com a Previdência 
Social; 
(http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html) 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) – Estado 
(os Estados disponibilizam a emissão da CND pela internet, que pode ser obtida 
mediante uma simples consulta no site do Google com as palavras: “CND”; “<nome 
do seu Estado>”); 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) – Município (a maioria dos Municípios 
disponibiliza a emissão da CND pela internet, que pode ser obtida mediante uma 
simples consulta no site do Google com as palavras: “CND”; “<nome do seu 
Município>”. Quando não for possível a emissão online, você deverá procurar a 
Receita Municipal); 
* Roteiro Musical – Formulário padrão do Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição – ECAD específico para o tipo de evento proposto. 
(http://www.ecad.org.br/pt/eu-uso-musica/servicos-ao-usuario/formularios/Paginas/d
efault.aspx) 
OBS.: As certidões listadas supra, devem ser emitidas antes da prestação do 
serviço e com 
vigência no período da assinatura do Contrato. 
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DECLARAÇÃO 
(Exclusivo para Microempreendedor Individual – MEI) 

 
 
 

 
Eu, ___________________________________________________________  
portador(a) da Carteira de Identidade nº_____________ _________/__ inscrito(a)        
no CPF nº ____________ DECLARO para os devidos fins de direito, que estou             
classificado como Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal         
e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), registrado através do CNPJ          
nº_____________. Declaro, portanto, que tenho plenos poderes para celebrar         
contratos, receber pagamentos, fazer movimentações financeiras e toda ação         
referente à minha contratação para realizar (descrever a atividade) no “3º Festival            
de Cultura Popular de Petrópolis – 3º FECULPOP 2019”. 
 
 
 
 
___________________, __ de ________ de 2019. 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO III 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
 
* Cópia do CPF do representante legal; 
* Cópia da Identidade (RG) do representante legal; 
* Cópia do Cartão de CNPJ; 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitaca
o2.asp) 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) - FGTS; 
(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) – União em conjunto com a Previdência 
Social; 
(http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html) 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) – Estado (os Estados disponibilizam a 
emissão da CND pela internet, que pode ser obtida mediante uma simples consulta 
no site do Google com as palavras: “CND”; “<nome do seu Estado>”); 
* Certidão Negativa de Débitos (CND) – Município (a maioria dos Municípios 
disponibiliza a emissão da CND pela internet, que pode ser obtida mediante uma 
simples consulta no site do Google com as palavras: “CND”; “<nome do seu 
Município>”. Quando não for possível a emissão online, você deverá procurar a 
Receita Municipal); 
* Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
(http://www.tst.jus.br/certidao) 
* Roteiro Musical – Formulário padrão do Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição – 
ECAD específico para o tipo de evento proposto 
(http://www.ecad.org.br/pt/eu-uso-musica/servicos-ao-usuario/formularios/Paginas/d
efault.aspx) 
OBS.: As certidões listadas supra, devem ser emitidas antes da prestação do 
serviço e com 
vigência no período da assinatura do Contrato. 
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ANEXO IV 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

 
* Cópia do CPF; 
* Cópia da Identidade (RG); 
* Currículo e/ou portifólio do artista e/ou grupo; 
* Cópia do comprovante de residência. 
* Roteiro Musical – Formulário padrão do Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição – ECAD específico para o tipo de evento proposto. 
(http://www.ecad.org.br/pt/eu-uso-musica/servicos-ao-usuario/formularios/Paginas/d
efault.aspx) 
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ANEXO V 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

Neste ato, ____________________________________________, nacionalidade    

________________, estado civil ________________, portador da Cédula de        

identidade RG nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº         

_________________________________, residente à Av/Rua    

___________________________________ , nº. _________, município de      

________________________________/Petrópolis - RJ. AUTORIZO o uso de minha        

imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada             

em campanhas promocionais e institucional do Projeto “3º FECULPOP - Festival de            

Cultura Popular de Petrópolis”, sejam essas destinadas à divulgação ao público em            

geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da             

imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes            

formas: (I) out-door; (II) busdoor; 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) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis,          

vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros); IX mídia digital           

(redes sociais, internet em geral). 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 à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente               

autorização em 02 vias de igual teor e forma. 
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Petrópolis - RJ, _____ de ______________ de ___________. 

 

_______________________________ 

Nome: 

Telefone p/ contato: 

 

ANEXO VI 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

MENOR DE IDADE 
 

 
(responsávellegal)____________________________________________________

________,(nacionalidade)_______________, (estado civil)__________________,   

portador da Cédula de Identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob nº             

, residente à Rua __________________________________________________ ,      

nº , Petrópolis – RJ, representante legal de        

___________________________________, (nacionalidade) _________ , (data     

de nascimento)____/____/________, menor de idade, AUTORIZO o uso da imagem          

de meu filho, em todo e qualquer material entre fotos, vídeos e documentos, para              

ser utilizada em campanhas promocionais e institucional do Projeto “3º FECULPOP           

- Festival de Cultura Popular de Petrópolis”, sejam essas destinadas à divulgação            

ao público em geral. 

 

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 sejam, em destaques: (I) out-door; (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, fanpage; (VI) cartazes; (VII) back-light;             

(VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio,          

entre outros); (IX) mídia digital (redes sociais, internet em geral). 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima              

descrito da imagem de meu filho, sem que nada haja a ser reclamado a título de                
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direitos conexos à sua imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização              

em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Petrópolis, RJ, ______/_______/_________ 

 

 

Responsável Legal 

__________________________________ 

Nome do menor: 

Telefone p/ contato: 

 
 


