
(re):pensa - criando visões artísticas de futuros desejáveis 
Akarui & BPBES - 2021 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO  
(USAR NO CASO DE PARTICIPANTE MENOR DE 18 ANOS) 

 
DECLARO que faço parte do Coletivo representado por _________________________________________________ (nome 
do responsável indicado na Ficha de Inscrição do COLETIVO), inscrito no CONCURSO “(re):pensa - criando visões artísticas de 
futuros desejáveis” com código RP_______, organizado pela Akarui, pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos (BPBES) e entidades parceiras, tendo contribuído de forma colaborativa para a realização do trabalho 
apresentado, com objetivo de difundir ideais de futuros desejáveis para a humanidade e o planeta Terra pensados pelos 
jovens da América do Sul. 
 
MANIFESTO, portanto, o meu desejo de participar do CONCURSO e de que meu nome acompanhe o trabalho, autorizando o 
uso dos direitos de imagem, voz, áudios, depoimentos, bem como dos direitos de textos, desenhos, peças de audiovisual, 
vídeos e quaisquer conteúdos produzidos para fins deste CONCURSO, de forma inteiramente gratuita e definitiva, para a 
utilização, edição, publicação e reprodução, por meio de jornais, revistas, televisão, rádio, redes sociais e internet, em 
qualquer tipo de suporte material e digital ou de transmissão, sem fins lucrativos, dentro e fora do território nacional, pela 
Akarui e por outros que esta autorize. 
 
[Local]____________________________________________ , ______ de maio de 2021. 
 

 

Assinatura do participante: ________________________________________ 
 

Nome do participante: ____________________________________________ 
 

Idade: ________ anos 
 
RG: ________________________ 
 
CPF (não obrigatório): ________________________ 

 

 
Tenho conhecimento de que meu filho(a), ou o menor por quem sou responsável, está inscrito no CONCURSO nos termos 
acima e AUTORIZO sua participação, como responsável legal, estando ciente de todas as regras constantes no Regulamento 
publicado no site https://www.akarui.org.br/re-pensa. 
 

 

Assinatura do responsável: ________________________________________ 
 
Nome do responsável: ______________________________________________ 
 

RG:______________________ 
 

CPF: _____________________ 

 

TEL (DDD): _____________________ 

 
E-mail: _____________________________________ 

 

IMPORTANTE: enviar este TERMO preenchido e assinado para repensa.futuros@gmail.com (um para cada participante 
menor de 18 anos), junto com cópia legível dos documentos de identificação (RG e CPF)  do participante e do responsável 
legal. Escrever no “assunto” da mensagem TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO, seguido pelo número de 
inscrição do participante.  

https://www.akarui.org.br/re-pensa

