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ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO
 

Eu,___________________________________________________________, pessoa
portadora da Cédula de Identidade número _______________, inscrita no CPF sob
número ________________, me comprometo a participar e cumprir com as
responsabilidades descritas na convocatória do PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS E
INTERCÂMBIOS PORTO DRAGÃO 2022 e no presente termo de compromisso, a
saber:

I - DOS COMPROMISSOS GERAIS 
- Participar de todas as atividades do programa; 
- Responder a e-mails relativos às atividades da residência, me comunicando
formalmente, e respondendo à coordenação do programa via e-mail; 
- Estar disponível para participar de eventuais entrevistas e registros audiovisuais
para documentação, por até 1 (um) ano após o término das atividades do programa,
para conceder depoimentos em eventos, entrevistas ou publicações, com a
finalidade de avaliar ou divulgar a experiência da residência; 
- Participar de ações de divulgação da residência, as quais serão desenvolvidas e
implementadas;
- Disponibilizar o mínimo de 30h mensais para atividades relacionadas ao programa,
com o uso dos espaços físicos do Porto Dragão / Hub Cultural;

II - DA AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DADOS PESSOAIS
Por meio deste Termo, me comprometo a fornecer ao Centro Cultural Porto Dragão,
por meio de cadastro, meus dados pessoais (incluindo nome, razão social, endereço,
contatos telefônicos e endereços eletrônicos, datas de nascimento, gênero, filiação,
estado civil, naturalidade, nacionalidade, identificação civil, identificação e
enquadramento fiscal, cadastro nacional da pessoa jurídica), dando assim o
consentimento para que o centro cultural exerça a conservação, tratamento e
utilização dos dados fornecidos por tempo indeterminado e exclusivamente com a
finalidade de cumprimento do objeto do PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS PORTO
DRAGÃO 2022 e ficando expressamente autorizados, caso necessário, a efetuar
esse processamento externamente. 
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III - DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E VOZ E LICENÇA DE DIREITOS
AUTORAIS
Por meio deste Termo, autorizo o IDM e Centro Cultural Porto Dragão, bem como a
terceiros por ele nomeados, de forma gratuita, a utilizar minha imagem, voz e dados
biográficos para divulgação do PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS PORTO DRAGÃO
2022, do projeto e das ações realizadas pelo IDM e Centro Cultural Porto Dragão,
em meio físico ou digital, fotográfico ou audiovisual, e nos relatórios de prestação de
contas exigidos pelos patrocinadores/apoiadores e/ou pelo Poder Público, no
território nacional e internacional, sem receber qualquer contraprestação por isso
além da já prevista nesta convocatória;
Licencio ao IDM e ao Centro Cultural Porto Dragão, pelo prazo máximo previsto na
lei 9.610/98 e para utilização em todo o território nacional e internacional, a gravação
do áudio e filmagens de takes da realização do projeto para utilização em ocasiões
posteriores, em materiais institucionais, depositá-los em seu banco de dados e/ou
em seus sítios eletrônicos, bem como o direito de publicar, reproduzir e exibir trechos
do projeto para fins institucionais e não comerciais;

IV - DA DESISTÊNCIA
Caso a pessoa residente desista da participação na residência, deixe de participar de
qualquer das atividades propostas ou não entregue os produtos, estará sujeita ao
não pagamento do incentivo e outros comprometimentos cabíveis.
                                                               
                                                             
                                                        _________________, ____ de _____________ de 2022 

                       ______________________________________________ 
                                                            Assinatura

14


