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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 4, 31 DE MAIO DE 2021

Estabelece os procedimentos internos sobre autorização de uso de
imagem e voz na divulgação das ações de extensão e dos produtos
acadêmicos gerados, em suas diversas modalidades, no âmbito da
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA.

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em
consonância com o preconizado pelo Fórum de Pró-reitores de Extensão das Ins�tuições Públicas de
Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), resolve estabelecer os procedimentos internos sobre
autorização de uso de imagem e voz na divulgação das ações de extensão e dos produtos acadêmicos
gerados, em suas diversas modalidades, no âmbito da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA.

 

Art. 1º Entende-se como modalidades de ações de extensão:

I. Programa;

II. Projeto;

III. Curso;

IV. Evento;

V. Prestação de Serviço.

Art. 2º As imagens e vozes serão u�lizadas para a elaboração de produtos acadêmicos e em materiais de
divulgação, tais como:

I. anais, resumos, ar�gos, capítulos de livro, livretos, car�lhas, jogos educa�vos, jornais, livros, manuais,
oficinas, produtos ar�s�cos, produtos audiovisuais, programas de rádio / televisão / internet, poster,
relatos de experiências, relatórios técnicos, revistas, so�wares; e

II. convites, folders, camisetas, filipetas, entre outros.

Art. 3º A u�lização da imagem e voz será permi�da para fins ins�tucionais, jornalís�cos, históricos,
acadêmicos, educacionais, informa�vos, sociais, de divulgação, relacionados à ação de extensão.

Art. 4º A coordenação da ação de extensão ou seu subs�tuto providenciarão a autorização de uso de
imagem e voz para os par�cipantes das ações de extensão, incluindo os par�cipantes da equipe
executora, conforme modelo constante do Anexo I.

Parágrafo único – Para as ações de extensão na modalidade curso ou evento, que preveem a inscrição de
cursistas ou ouvintes, a autorização ficará condicionada ao reconhecimento no formulário de inscrição,
que deverá conter destaque: “Ao se inscrever, o(a) interessado(a) reconhece estar ciente de que a
Universidade Federal do Pampa – Unipampa poderá u�lizar as imagens e vozes geradas a par�r desta
ação extensionista, para os fins previstos no Art. 3º da Instrução Norma�va PROEXT Nº XX/2021 de 31 de
maio de 2021.”

Art. 5º Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura.

Art. 6º Esta Instrução Norma�va entra em vigor 10 (dez) dias após sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Boletim de Serviço Eletrônico em 31/05/2021 
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Bagé, 31 de maio de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

ANEXO I

AUTORIZAÇÃO

Eu, (INSERIR NOME COMPLETO) portador(a) de cédula de iden�dade nº (INSERIR NÚMERO DE
IDENTIDADE), autorizo a Universidade Federal do Pampa - Unipampa a fotografar e/ou gravar (áudio e/ou
vídeo) e veicular minha imagem e voz na divulgação das ações de extensão, em suas diversas
modalidades, e em produtos acadêmicos por elas gerados, para fins educacionais, de pesquisa e
divulgação de conhecimento cien�fico sem quaisquer ônus e restrições.

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direitos da
veiculação, não recebendo para tanto qualquer �po de remuneração.

(MUNICÍPIO), (DIA) de (MÊS) de (ANO)

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 31/05/2021, às 10:13,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0538083 e
o código CRC ABF0F7FF.
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