
 

  

DADOS DA EQUIPE 

Nome do Coordenador da Equipe _____________________________________________________ 

Nome da Equipe __________________________________________________________________ 

 

DADOS DA ESCOLA (se houver vínculo) 

Nome da Escola:__________________________________________________________________ 

Endereço completo :_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

E-mail Institucional da Escola: ________________________________________________________ 

 

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS!  

Este documento destina-se à Autorização para a inscrição e participação na CIRDI – Campeonato Internacional de                

Robótica a Distância que acontecerá junto da MOSTRATEC Virtual 2020. 

A competição tem como público alvo alunos de 8 a 15 anos, formando equipe de 3 a 4 pessoas. 

Os participantes das equipes poderão competir em diversas modalidades de forma remota, sem sair de casa. 

As inscrições acontecem de 09/11/2020 à 20/11/2020 através deste formulário. 

A competição será definida em duas etapas: Classificatória: 25/11/20, 26/11/20 e 27/11/20 e Final: 09/12/20 e 10/12/20                 

(durante a Mostratec Virtual em www.mostratec.com.br). 

Mais informações e regulamento em: https://www.mostratec.com.br/festival-maker-de-robotica/ 

Contato pelo e-mail cirdicampeonatoderobotica@gmail.com 

Todos os participantes da Equipe devem enviar foto deste documento preenchido e assinado, sendo que os alunos                 

menores de dezoito anos sejam  autorizados pelos pais ou responsáveis.  



TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE IDADE  

Eu,________________________________________________, nacionalidade__________________, estado civil    

________________, portador da Cédula de Identidade RG nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob nº             

__________________, residente à Avenida/Rua ______________________________________, nº. _________       

complemento____________, na cidade/estado[província] ________________________________________, telefone     

de contato ( )_________________. Na qualidade de ( )pai ( )mãe ( )tutor/responsável legal pelo(a) menor                

___________________________________________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº.        

__________________, aluno da Escola (se houver) __________________________________________, da        

turma___________ (se houver).  

AUTORIZO o uso de imagem e voz do menor supracitado (a) em todo e qualquer material entre fotos, vídeos, podcast                    

e documentos gráficos desenvolvidos pela CIRDI – Competição Internacional de Robótica a Distância da              

MOSTRATEC 2020. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso em todo território nacional                 

e no exterior, das seguintes formas: (I) folder de apresentação; (II) anúncios em portais, sites, revistas e jornais em                   

geral; (III) homepage; (IV) cartazes e (V) mídia eletrônica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que                   

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos ligados à imagem ou a qualquer                      

outro, assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. AUTORIZO, ainda, que os dados fornecidos                   

sejam armazenados pela organização do CIRDI por prazo indeterminado. A organização do evento se compromete em                

não divulgar os dados aqui presentes e utilizá-los tão somente para o propósito da competição. Por ser verdade, firmo a                    

presente autorização sob as penas da  Lei e confirmo a veracidade das declarações.  

__________________________________________________  

Assinatura do Responsável  

______________________, _____ de ______________ de ___________. 

 

 
  



TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MAIORES DE IDADE  

Eu,________________________________________________, nacionalidade__________________, estado civil    

________________, portador da Cédula de Identidade RG nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob nº             

__________________, residente à Avenida/Rua ______________________________________, nº. _________       

complemento____________, na cidade/estado[província] _____________________________________, telefone de      

contato ( )_________________, aluno/professor da Escola (se houver)        

__________________________________________, à Avenida/Rua ______________________________________,    

nº. _________ complemento__________, na cidade/estado[província]     

_________________________________________________________________. 

AUTORIZO o uso de minha imagem e voz, em todo e qualquer material entre fotos, vídeos, podcast e documentos                   

gráficos desenvolvidos pela CIRDI – Competição Internacional de Robótica a Distância da MOSTRATEC 2020. A               

presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso em todo território nacional e no exterior, das                  

seguintes formas: (I) folder de apresentação; (II) anúncios em portais, sites, revistas e jornais em geral; (III) homepage;                  

(IV) cartazes e (V) mídia eletrônica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima                    

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos ligados à imagem ou a qualquer outro, assino a                     

presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. AUTORIZO, ainda, que os dados fornecidos sejam                 

armazenados pela organização do CIRDI por prazo indeterminado. A organização do evento se compromete em não                

divulgar os dados aqui presentes e utilizá-los tão somente para o propósito da competição. Por ser verdade, firmo a                   

presente autorização sob as penas da  Lei e confirmo a veracidade das declarações.  

__________________________________________________  

Assinatura  

______________________, _____ de ______________ de ___________. 

 


