BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
Editora Universitária (EDUNILA), a utilização de minhas
imagens/voz
e
de
informações
na
obra
______________________________________________,
e em sua divulgação, se houver, em todos os meios de
divulgação possíveis, quer sejam na mídia impressa
(livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva
(propagandas para televisão aberta e/ou fechada, vídeos,
filmes, entre outros), radiofônica (programas de
rádio/podcasts), escrita e falada, Internet, Banco de dados
informatizados, Multimídia, entre outros, e nos meios de
comunicação interna, como jornal e periódicos em geral,
na forma de impresso, voz e imagem.
Através desta, também faço a CESSÃO a título gratuito e
sem qualquer ônus de todos os direitos relacionada à
minha imagem, bem como autorais dos trabalhos,
desenvolvidos, incluindo as artes e textos que poderão ser
exibidos, juntamente com a minha imagem ou não.
A presente autorização e cessão são outorgadas livres e
espontaneamente, em caráter gratuito, não incorrendo a
autorizada em qualquer custo ou ônus, seja a que título
for, sendo que estas são firmadas em caráter irrevogável,
irretratável, e por prazo indeterminado, obrigando,
inclusive, eventuais herdeiros e sucessores outorgantes.
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E por ser de minha livre e espontânea vontade esta
AUTORIZAÇÃO/CESSÃO, assino em 02(duas) vias de
igual teor.
Foz do Iguaçu, ___de _______de_____.
__________________________
ASSINATURA
EDITAL 06 – COMISSÃO ELEITORAL LOCAL ILACVN –
06 DE AGOSTO DE 2015
A Comissão Eleitoral Local do ILACVN, instituída pela
Portaria UNILA Nº 615, de 22 de junho de 2015, torna
pública a retificação do cronograma do EDITAL 001/2015
– COMISSÃO ELEITORAL LOCAL ILACVN.
1. Todas as etapas previstas no cronograma a partir da
data de 06 de agosto de 2015 estão suspensas pelo prazo
máximo de 45 dias.
1.1. Dentro do prazo disposto no item 1 será publicado
novo cronograma das etapas suspensas.
2. Maiores informações e esclarecimentos podem ser
obtidos através do e-mail cel.ilacvn@unila.edu.br.
COMISSÃO ELEITORAL LOCAL ILACVN

