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 CONTRATO DE CONVIVÊNCIA, RESPONSABILIDADE E PUBLICIDADE 
 

(assinando este documento todos estarão cientes das Regras de Pesquisa Mostratec Virtual 2021) 
 
 
Título do trabalho: _____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Nome da Escola: _______________________________________________________________  

Série/ano: _____________Cidade: ___________________________________ Estado: _____ 

 

 Concessão de publicidade 

 A Comissão da MOSTRATEC JÚNIOR pode usar as informações (imagens do 

vídeo) para divulgação do evento, sem que seja devida qualquer remuneração e por tempo 

indeterminado. Da mesma forma, os órgãos de imprensa (escrita, falada e visual) estão 

autorizados a utilizar imagens com a finalidade de divulgação do evento, podendo ser 

explorados em qualquer parte do mundo, sem que seja devida qualquer remuneração. 

  

 Responsabilidades pelo projeto de pesquisa 

1) Ciência do aluno: Confirmo que estou ciente de todas as regras na condução da pesquisa 

estabelecidas pela MOSTRATEC JÚNIOR em seu Regulamento e aos termos da seguinte 

declaração de ética: Fraude científica ou conduta inadequada não são permitidas em nenhum 

nível da pesquisa ou competição. Plágio, uso ou apresentação de trabalhos de outras 

pessoas como sendo seu, falsificação de assinaturas de aprovação e fabricação ou 

falsificação de dados ou datas de aprovação não serão tolerados. Projetos fraudulentos não 

serão aceitos para participar da MOSTRATEC JÚNIOR.  

 

Preencha abaixo com os dados dos integrantes (3 ou 4, conforme a categoria) ou dos alunos 

representantes da turma que desenvolveu o trabalho. A assinatura indica que todos concordam com 

o exposto acima, além do professor orientador e pais ou responsáveis. O professor orientador 

compromete-se em dar ciência do conteúdo deste contrato aos demais autores do trabalho, se for 

o caso.  

 



    FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA 
 

 
Nome completo Aluno 1: ________________________________________________________  

Nome completo do responsável legal: _______________________________________________  

CPF:_______________________Ass.:______________________________________________  

Nome completo Aluno 2: ________________________________________________________  

Nome completo do responsável legal: _______________________________________________  

CPF:_______________________Ass.: ______________________________________________ 

Nome completo Aluno 3: ________________________________________________________  

Nome completo do responsável legal: _______________________________________________  

CPF:_______________________Ass.: ______________________________________________  

Nome completo Aluno 4: ________________________________________________________  

Nome completo do responsável legal: _______________________________________________  

CPF:_______________________Ass.: ______________________________________________ 

 

2) Termo de responsabilidade do orientador: Li e compreendi as Regras de Pesquisa da 

MOSTRATEC Júnior. Acompanhei o planejamento e execução do trabalho, observando os aspectos 

legais e éticos. Orientei o(s) aluno(s) durante o desenvolvimento do trabalho, adotando todos os 

procedimentos de segurança que se fizeram necessários.  

Assinatura do Professor Orientador: _______________________________________________  

Nome: __________________________________________ Telefone: ______________________  

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

3) Aprovação da Direção da escola participante da Mostratec Júnior: A direção da escola 

supracitada, representando o Comitê de Ética e Segurança na Pesquisa, autorizou a realização 

desse trabalho de pesquisa e está ciente do planejamento e execução pelo(s) aluno(s) sob 

orientação do professor, com a ciência dos pais/responsáveis, conforme mencionado neste 

formulário.  

Assinatura do(a) Diretor(a): ________________________________________________________  

Nome: ________________________________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________ Telefone: _____________________ 

 

 

Novo Hamburgo, _______ de _____________________ de 2021. 


