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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO
DE IMAGEM DE ACERVO

Data

Número

DADOS DO SOLICITANTE
Nome

Identidade

CPF

Endereço

CEP

Cidade

Telefone fixo

Telefone celular

UF

E-mail

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Descrição do conteúdo da cópia solicitada

Períodos de utilização
Até 1 ano
Até 2 anos
Exibição
Nacional
Mídia
DVD

Até 5 anos

Internacional
DISPOSITIVOS MÓVEIS (HD EXTERNO)

Cessão para projeto
Sem fins lucrativos

TRANSFERÊNCIA VIA WEB

Com fins lucrativos

Finalidade da utilização do conteúdo:
(Neste campo, é necessário informar a finalidade da cópia, o nome, data e local de realização do evento (se for o caso); data de exibição da matéria
jornalística ou do programa ou documentário (se for o caso).

Justificativa

Público-alvo

Procedimentos:
As imagens solicitadas serão entregues nos seguintes prazos: I - Imagens arquivadas no formato SVHS, BETACAM, MINIDV, DVCAM, UMATIC e
Digital/HD: em até 30 (trinta) dias, podendo ser estendido dependendo da quantidade de imagens solicitadas. II - Os pedidos de disponibilização do
material audiovisual em prazo inferior a 30 (trinta) dias,terão um acréscimo de 25% no valor do orçamento encaminhado ao requerente. III - Cópias das
imagens arquivadas em formato SVHS, BETACAM, MINIDV, DVCAM e UMATIC estarão sujeitas à disponibilidade de equipamento ou ao fim
do prazo de digitalização.
Informações adicionais
Caso a cópia seja retirada por terceiros, o portador deverá apresentar seu documento de identificação, o formulário preenchido e assinado pelo requente da
solicitação e a cópia de documento original de identificação desse requerente para que seja comprovada a autenticidade das assinaturas.

TERMO DE RESPONSABILIDADE [RESERVADO À ASSINATURA DO REQUERENTE)

O REQUERENTE concorda que é vedada a utilização do material copiado em qualquer outra finalidade senão aquela(s) prevista(s) neste formulário, assim
como da cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes deste licenciamento. Na hipótese de inobservância
pelo REQUERENTE do que vai previsto neste licenciamento, a Fundação TV Minas Cultural e Educativa tomará as medidas administrativas, cíveis e penais
cabíveis para resguardar os seus direitos.
ATENÇÃO:
A Fundação TV Minas Cultural e Educativa negociará exclusivamente os direitos patrimoniais de suas obras, excluindo-se os direitos de imagem,
direito moral, direitos conexos e quaisquer outros direitos agregados, cuja negociação deverá ser de responsabilidade do REQUERENTE.

Assinatura

Data

TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Retirado por (nome legível):

Identidade:

Assinatura:
Data:
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