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F 2: CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

PRÊMIO ANTÁRTICA - DIÁRIOS DE VIAGEM 

 

Porquanto a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), em forma conjunta com a Secretaria das 

Malvinas, Antártica e Atlântico Sul - Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto 

da República Argentina organizam o PRÊMIO ANTÁRTICA - DIÁRIOS DE VIAGEM (doravante denominado 

o “Concurso”), que propõe aos estudantes que escrevam e ilustrem Diários de Viagem.  

Os organizadores do Concurso divulgarão os trabalhos de escrita pré-selecionados, e os vencedores, tanto 

de ilustração quanto de escrita.  

Os direitos autorais dos textos literários e/ou das ilustrações dos Diários de Viagem encaminhados ao 

Concurso são de propriedade de: 

Nome completo do participante:  ...............................................................................................  

N.º de identidade:  .....................................................................................................................  

Data de nascimento:  .................................................................................................................  

 

Dados do representante (mãe, pai, tutor ou representante legal)  

Estes dados deverão ser preenchidos na hipótese de que o participante for menor de idade, conforme 

a legislação do país de residência. 

Nome completo mãe /pai / tutor ou representante legal:  ..................................................................  

N.º de identidade:  ................................................................................................................................  

Telefone de contato: .............................................................................................................................  

Endereço eletrônico: .............................................................................................................................  

N.º de identidade: .................................................................................................................................  

 

Nome da/s obra/s: 

 _____________________________________________ ______________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

1. O Proprietário da Obra outorga à OEI, pelo prazo total de duração dos direitos autorais abaixo 
descritos,  

2. O direito de, por si ou por meio de terceiros, reproduzir, distribuir, comunicar publicamente e, 
em resumo, explorar em qualquer meio ou formato existente ou a ser criado, o material 
elaborado para as Publicações. 

3. A cessão é outorgada sob a premissa de que a OEI ou seus coeditores podem distribuir as 
Publicações em forma gratuita no mundo inteiro, em qualquer idioma e para todas as futuras 
edições e revisões, em formato impresso e digital, toda a Obra ou parte dela. 
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4. A cessão é realizada sem limitações territoriais (salvo as imperativamente estabelecidas pelas 
leis) sobre todos os direitos de exploração da propriedade intelectual decorrente das 
colaborações prestadas. Esta cessão é realizada exclusivamente no que diz respeito ao material 
de sua autoria a ser incorporado nas Publicações. 

5. Os textos literários e as ilustrações encaminhados ao Concurso também serão utilizados em 
outros materiais de Comunicação e imprensa da OEI e/ou seus sócios. 

6. O Proprietário nada pode reclamar a respeito da utilização dos materiais apresentados no 
Concurso. 

7.  O Proprietário certifica que: 
a. É o único titular dos direitos autorais da Obra e tem plenos poderes para celebrar este 

Acordo e autorizar o uso da Obra. 
b. A Obra é o trabalho original do autor.  
c. A Obra não viola nem infringe qualquer direito autoral existente ou qualquer outro direito 

outorgado a outro editor, e seu conteúdo não é, de modo algum, ilegítimo. 
8. O Proprietário será o único e exclusivo responsável pela Propriedade Intelectual dos trabalhos 

apresentados ao Concurso, bem como pelos direitos de imagem das pessoas que aparecerem 

neles, devendo manter os Organizadores do Concurso absolutamente indenes de quaisquer 

reclamações que puderem receber neste sentido. 

 

 

Em …………………………………………… (Cidade -  País)  aos….. dias do mês de …………… de 2021. 

 

Participante maior de idade 

Assinatura do participante  ......................................  

Nome:  ......................................................................  

Data: .........................................................................  

Participante menor de idade 

Assinatura de mãe /pai /tutor/ representante legal …………………………………. .......................................  

Nome:.......................................................................  

Data: .........................................................................  

 

Este formulário deve ser salvado com o seguinte nome: Pseudônimo_País_Formulário2.pdf e 
encaminhado ao endereço eletrônico: diariodeviajeantartida@gmail.com 

mailto:diariodeviajeantartida@gmail.com

