
Termo de compromisso 
  
Eu, _____________________________________________, portador/a do RG 

n.__________________, CPF_________________________, inscrito/a no X ANPED SUL- A 

pesquisa em educação na Região Sul: percursos e tendências, na modalidade 

______________________, na condição de responsável 

por__________________________________, com idade de _______anos e ____ meses, 

atesto ciência e declaro estar em conformidade com as condições estabelecidas pela 

Comissão Organizadora  do projeto “Ciranda de Crianças na ANPED SUL”, a saber: 

  
- Serão atendidas até 30 crianças divididas em 2 turmas de 15 cada uma, no período matutino e 
vespertino; 
- Matutino: das 8h30 às 13h00 / Vespertino: das 14h00 às 18h30, durante os dias 27 e 28 de outubro; 
- Lanche: será oferecido pelo projeto (os casos específicos relacionados a restrições alimentares 
deverão ser acordados antecipadamente junto à Comissão Organizadora por meio da ficha de inscrição); 
- As/os responsáveis deverão mandar uma mochila contendo trocas de roupas (da estação), toalha de 
rosto e de corpo, protetor solar e repelente de insetos; 
- Sugere-se adotar o uso de roupas confortáveis como moletons e tênis; 
- Todos os pertences devem vir identificados com o nome da criança; 
- Se for o caso, trazer apenas um brinquedo de casa, de preferência de baixo custo,   pois as atividades 
serão coletivas. Não trazer brinquedos com peças muito pequenas, já que teremos crianças menores de 
4 anos; 
- Sugere-se que as crianças que por ventura nos dias do evento estiverem com sintomas de gripe 
acentuada, febre, vômito e diarreia não sejam levadas para a instituição; 
- Preencher corretamente os dados da criança e d@ responsável no formulário de inscrição, além de 
apresentar impreterivelmente os documentos solicitados (carteira de vacinação em dia e certidão de 
nascimento); 
- Os/as responsáveis devem deixar ligados os telefones celulares para serem contatados/as em casos 
de emergência; 
- Os/as monitores(as) não ministrarão quaisquer medicações; 
- Os/as responsáveis deverão assinar a lista de entrada e de saída das crianças; 
 - Somente o/a responsável que estiver autorizado/a e mediante apresentação de RG ou outro 
documento com foto poderá buscar a criança. 
- A através deste termo também firma-se a autorização de uso da imagem da criança exclusivamente 
para uso de divulgação e/ou pesquisa decorrentes do próprio evento; 
  
  
Declaro ciência e conformidade, 
 
Assinatura: _____________________________________________ 
Florianópolis,      outubro de 2014 


