
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  2ª Mostra de Arquitetura da AEASC 

Tipo de Proponente: (   ) individual  (   ) equipe 

Nome do proponente: 

RG:                  Órgão expedidor:                   CPF: 

Nº do CAU: 

Nº da RRT do projeto inscrito: 

Data de Nascimento:                            Naturalidade: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone fixo:                          Telefone celular: 

E-mail: 

Site: 

Título do projeto: 

Em caso de exposição coletiva:  

Nome dos arquitetos: 

 

Categoria da exposição: (   ) Arquitetos/escritórios  

                                         (   ) Entidades   

                                         (   ) Estudantes 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO 



 

O autor(a) do projeto, ora signatário, reconhece e DECLARA expressamente, para 

todos os fins de direito, que: A Declaração é firmada como requisito à participação na 2º 

Mostra de Arquitetura da AEASC;  É titular dos direitos autorais do projeto objeto da 

exposição, que é seu trabalho original, respondendo, com exclusividade, por quaisquer ofensas 

ou violações de direitos autorais de terceiros e da autoria de outras obras;  O autor exime a 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, de qualquer 

responsabilidade civil ou penal, ainda que regressivamente, sobre direitos autorais do referido 

projeto em toda sua íntegra; A autorização para uso e divulgação, objeto do termo de licença, 

não importará na cessão e transferência dos direitos autorais, os quais o signatário permanece 

como único e exclusivo titular; Caso o projeto apresentado contenha material do qual não 

detenha os direitos de autoria, o signatário afirma neste ato possuir legítima autorização do 

detentor dos direitos autorais para, por consequência, conceder à AEASC os direitos 

requeridos por esta licença, e que o material cujo direito pertence a terceiro está 

inequivocamente identificado e reconhecido no painel a ser exposto.  

Declaro ainda que tendo tomado conhecimento do inteiro teor do regulamento da 2ª 

Mostra de Arquitetura da AEASC, promovida pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 

Agrônomos de São Carlos, ACEITA todas as disposições nele contidas. Desde já cedo à AEASC o 

direito de publicar meu trabalho em meio impresso, eletrônico ou através de website, 

respeitados os direitos autorais. Declaro também estar de pleno acordo que o trabalho original 

enviado seja exposto na 2ª Mostra de Arquitetura da AEASC e em outros eventos que a 

entidade possa vir a realizar, sem restrições, desde que não haja novos custos para o autor. 

AUTORIZO a AEASC, sem qualquer limitação de prazo, por qualquer meio ou processo 

de divulgação, sem depreciação da obra e sem qualquer ônus, a fazer uso da imagem 

fornecida com o objetivo de participar da 2º Mostra de Arquitetura da AEASC, bem como 

utilizá-la em outros eventos promovidos pela mesma, com os devidos créditos ao autor do 

projeto. 

 
Obs. As informações prestadas nesta inscrição são de responsabilidade do autor do projeto 
inscrito.  
 

 

São Carlos, ____________________________________________________ 

 

___________________________________ 

 Assinatura do autor(a) do projeto. 


