
   

 

 

 

 

 

CHAMADA DE VÍDEO-DEPOIMENTOS SOBRE A UNIR 

 
 

 Neste ano de 2022, a Universidade Federal de Rondônia completa os 40 

anos de sua criação. Sabemos que, nesses 40 anos, nossa universidade participou 

da vida de muita gente e que cada um que por aqui passou concedeu vida à 

UNIR. 

 A fim de comemorarmos essa data especial, realizaremos, ao longo de 

2022, uma série de eventos e publicaremos diversos materiais (como livros e 

vídeos) com a história, as estórias e as memórias de nossa instituição. 

 É nesse contexto que fazemos a presente chamada: se você estuda ou 

estudou na UNIR, se trabalha ou trabalhou em nossa instituição, se participa ou 

participou de algum de nossos projetos de extensão, se colabora ou colaborou 

em alguma de nossas pesquisas, se de algum jeito, em algum momento, sua vida 

e a vida da universidade se encontraram, sinta-se convidado(a) a enviar-nos um 

vídeo com um depoimento ou memória sua ligados à nossa universidade. 

 Para participar, envie-nos até o dia 18 de julho de 2022, para o e-mail 

unir40anos@unir.br: 

1. um vídeo em Full HD (1920 x 1080 pixels), gravado na horizontal, de 

até 15 minutos (não há tempo mínimo), em que você nos conte esse 

depoimento ou memória; 

2.  e o termo de autorização de imagem e som anexo a esta chamada, 

preenchido e assinado (pode assinar eletronicamente).  
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Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira 

Reitora 

Decreto de Nomeação de 18/11/2020 (D.O.U. Seção 2,  nº 221) 
 

 
Profa. Dra. Nair Gurgel do Amaral 

Presidente da Comissão de Curadoria 
Portaria nº 67/2022/GR/UNIR, de 03 de fevereiro de 2022 

 

 
Profa. Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba 

Presidente da Comissão Executiva 

Portaria nº 266/2022/GR/UNIR, de 03 de maio de 2022 



   

 

 
ANEXO 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM 

 
 
Eu,__________________________________________________________________, 

nacionalidade _______________, estado civil ________________, portador da Cédula de 

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

_________________________________, residente à Av./Rua 

___________________________________, nº. _________, município de 

________________________________, autorizo o uso de minha imagem e som em todo e 

qualquer material, entre imagens de vídeo, fotos e documentos, relacionados ao Projeto 

UNIR 40 Anos. Autorizo também a eventual edição do conteúdo por mim enviado. A 

presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional, das seguintes formas: (I) home page; (II) mídia 

eletrônica (vídeo-tapes, televisão, cinema, entre outros); (III) impressa; (IV) redes sociais 

oficiais da UNIR. 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de 

direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

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. 

 

Local: __________________, 

Data:  _____ de ______________ de ___________. 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 

 
 

Telefone p/ contato: ______________________ 


