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Termo do Aluno  

Responsabilidades e de Autorização do Uso de Imagem 

  

 

Eu,________________________________________________________________, 

nacionalidade__________________, estado civil ________________, 

profissão__________________ inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o 

n.º ________________________, de Registro Geral (RG) __________________, 

residente e domiciliado(a) à Rua ____________________, nº_______, bairro 

_________________________, CEP ____________________, cidade 

_______________________, no Estado do Rio Grande do Sul,  devidamente 

matriculado(a) no curso Extensivo do projeto de extensão “Cursinho Popular da 

Univates – VestVates” da Universidade do Vale do Taquari – Univates, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o 

n.º 04.008.342/0001-09, sediada na Rua Avelino Talini, n. 171, bairro Universitário, 

na cidade Lajeado, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95914-014, neste ato 

representada pelo bolsista de extensão Lucas Vieira, brasileiro, solteiro, estudante 

universitário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 097.962.189-

50, de Registro Geral (RG) n.º 10.843.901-7, venho por meio deste instrumento:  

 

I – Declarar-me ciente do conteúdo e do funcionamento do Cursinho Popular da 

Univates – VestVates, comprometendo-me a agir em conformidade com suas 

determinações, especialmente no que diz respeito aos critérios de frequência e 

normas de conduta; 

 

II – Atestar que tenho ciência de que não será tolerado em qualquer ambiente, seja 

ele físico ou de redes sociais, em que haja vinculação às atividades do Cursinho 

Popular da Univates – VestVates qualquer tipo de discriminação de raça, cor, gênero, 

religião ou procedência nacional e que a infração deste dispositivo constitui falta 
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gravíssima punível com desligamento (encerramento do vínculo), mediante apuração 

em processo disciplinar simplificado; 

 

III – Declarar-me ciente de que devo zelar pelo patrimônio físico e intelectual do 

Cursinho Popular da Univates – VestVates e dos ambientes cedidos pela 

Universidade do Vale do Taquari – Univates, estendendo o mesmo zelo a seus 

respectivos integrantes e colaboradores e me obrigando a ressarcir quaisquer danos 

materiais ou morais que eu venha a causar a tais entidades e pessoas, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções disciplinares cabíveis; 

 

IV – Comprometer-me a me inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

e em, ao menos, um concurso de ingresso no ensino superior público ou privado 

brasileiro ao longo do ano de 2019, sob pena de perder o direito de participar em 

quaisquer futuros processos seletivos do Cursinho Popular da Univates - VestVates, 

seja para ingressar como aluno, professor, monitor ou organizador; 

 

V – Declarar-me ciente de que devo portar a carteira de identificação de aluno do 

Cursinho Popular da Univates – VestVates durante todo o tempo em que estiver 

participando de alguma atividade por ela organizada, devendo apresentá-la quando 

solicitado; 

 

VI – Autorizar o Cursinho Popular da Univates – VestVates a utilizar meu nome, idade, 

imagem e voz, relacionadas às atividades desenvolvidas no âmbito do curso 

Extensivo e ao meu desempenho nos vestibulares e provas de ingresso no Ensino 

Superior público e Privado; em todo e qualquer material de divulgação e de 

publicidade, bem como em projetos culturais e de divulgação de conhecimento 

científico, desenvolvidos pelo projeto. Esta autorização dá-se a título gratuito e possui 

caráter definitivo, permitindo a reprodução e transmissão dos dados autorizados em 

um número indeterminado de vezes, em qualquer meio de comunicação, no Brasil e 

no exterior. 
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VII – Atestar que não deverei fazer usos de tecnologias, tais como: celulares, 

notebooks, câmaras fotográficas, aparelhos de som - MP3, etc., no decorrer das  

aulas,  a  não  ser  em  caso  de  atividade  didática,  dirigida.  Caso o  faça  fora  do 

procedimento pedagógico terei o equipamento confiscado, e só o receberei ao 

término da aula. A reincidência da conduta poderá ensejar o desligamento ao curso. 

 

VIII– Declarar que as informações fornecidas no questionário socioeconômico 

utilizado para a matrícula no curso Extensivo do Cursinho Popular da Univates – 

VestVates são verdadeiras. 

 

IX – Concordar que em caso de desligamento voluntário ou involuntário, 

compromete-  se o aluno a devolver todo e qualquer material didático recebido do 

curso, ainda que de forma não-onerosa, em especial os cadernos do Sistema de 

Ensino Poliedro (Coleção OCTA+ e redação), devendo estar em perfeito estado de 

conservação e uso, sob pena de ter que indenizá-los a um valor de R$ 1.000,00.  

 

 

 

Lajeado, 26 de agosto de 2019.  

 

 

____________________________________________  

Aluno(a)  

 

____________________________________________  

Assinatura responsável 

(se aluno for menor de idade) 

 

____________________________________________ 

Lucas Vieira 

Representante do Cursinho Popular da Univates 


