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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO ORAL 
MENORES DE IDADE 

 
Eu, nome completo do responsável , portador (a) do documento de identidade nº XXXXXXXX,             

responsável legal pelo (a) menor nome completo do menor de idade, portador (a) do documento de identidade                 

nº XXXXXXXX, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios             

da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de imagens e/ou depoimentos, especificados no                 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os             

pesquisadores (especificar nome de todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa) do projeto de pesquisa              

intitulado “(especificar título do projeto)” a realizar as fotos e/ou vídeos que se façam necessárias e/ou a colher                  

depoimentos do menor acima citado sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, LIBERO a utilização destas fotos e/ou vídeos (seus respectivos negativos ou cópias)               

e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos                

pesquisadores da pesquisa, acima especificados. 

Fica ainda AUTORIZADA, de livre e espontânea vontade, obedecendo ao que está previsto nas Leis              

que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º                  

8.069/ 1990), para os mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação das imagens e depoimentos do (a)                  

menor supracitado (a), não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

 
Belo Horizonte, ______ de _____________ de 20__. 

 

 

Assinatura 
Nome do pesquisador responsável pela pesquisa 
 
 
 

Assinatura 
Responsável Legal  

 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP/UEMG 
Contato: (31) 3916-8621 / (31) 3916-0471-      
cep.reitoria@uemg.br 
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Ed. Minas - 8º andar -              
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Bairro       
Serra Verde - Belo Horizonte - MG - CEP: 31.630-900 -  
 

 


