ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Projeto Academia & Futebol – UFMG
CNAT Dados da criança / adolescente:

Nome:
DN: / /

Idade:

RG:

CPF:

Pai:
Mãe:
Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Fone:

E-mail:

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Possui alguma necessidade especial? ( ) Sim ( ) Não
Qual?
Dados Escolares (marque com X a série que está cursando):
Ensino Fundamental I: ( ) 1º Série ( ) 2º Série ( ) 3º Série ( ) 4º Série ( ) 5º Série Ensino
Fundamental II: ( ) 6º Série ( ) 7º Série ( ) 8º Série ( ) 9º Série
Ensino Médio: ( ) 1º Ano ( ) 2º Ano ( ) 3º Ano
Escola:

Turno: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite

Tem algum problema de saúde? ( )Sim ( )Não Quais?

Toma algum remédio regularmente? ( )Sim ( )Não Quais?

Tem alergia? ( )Sim ( )Não
A quê?
Restrição a algum medicamento?
Tipo Sanguíneo:

_

Peso:

Altura:

Belo Horizonte,

_

__

_

_

_

__

_

_

__

_

_

_

__

de

_

_

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

de

_ ___

ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,

CPF
nº
, Identidade nº
, responsável pelo(a) menor (aluno(a)/atleta) citado na folha 1, venho solicitar a sua
Inscrição no Projeto Academia & Futebol, na modalidade:
assumindo, nesta
oportunidade, as cláusulas abaixo:

1. Eximo o Projeto Academia & Futebol e a Universidade Federal de Minas Gerais de eventuais acidentes - tais

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

como lesões, machucados, torções etc., decorrentes da prática esportiva. Em hipótese de ocorrência, é dever do
Projeto prestar tão somente os primeiros socorros;
DECLARO QUE O(A) ALUNO(A) INSCRITO(A) ESTÁ APTO AO ESPORTE;
Declaro que o(a) atleta aluno(a) está devidamente matriculado em instituição de ensino, frequentando-a de
forma assídua;
Informarei a Coordenação do Projeto e/ou professores(as) do Projeto sobre eventuais PROBLEMAS DE
SAÚDE que o(a) atleta aluno(a) venha a ter;
Estou ciente da frequência do(a) aluno(a) atleta aos treinos. É cargo do responsável pelo(a) aluno(a) zelar pela
frequência do(a) atleta nos treinamentos;
Estou ciente dos dias e horários dos treinamentos (turmas) que serão divulgados previamente;
O(a) aluno(a) atleta deverá comparecer ao treinamento com o material esportivo;
Os problemas de ordem disciplinar serão resolvidos pela Coordenação do projeto e posteriormente
comunicados aos responsáveis pelo(a) aluno(a) (atleta);
Em caso de ocorrência de condição climática inadequada para a prática esportiva 30 (trinta) minutos antes do
início do treino, fica acertado que será cancelado;
Os materiais - bem como, coletes, bolas, cones etc. - são de uso exclusivo da Coordenação do projeto e serão
disponibilizados aos(as) alunos(as) inscritos(as);
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do projeto, dando conhecimento aos responsáveis
pelos(as) alunos(as).

Nestes termos, ASSINO a presente INSCRIÇÃO e AUTORIZO o(a) menor a frequentar o Projeto Academia & Futebol,
informando ainda que o(a) mesmo(a) encontra-se matriculado(a) em escola de ensino regular, EM PLENAS
CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA PRÁTICA DE ESPORTE, consciente e me responsabilizando por todo e qualquer
acidente que o(a) menor venha sofrer praticando esporte nos locais de treino.
OBS: A INSCRIÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DESTA FICHA PREENCHIDA E ASSINADA
PELO RESPONSÁVEL.

Belo Horizonte,____

de

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

de

ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E AUTORIZAÇÃO DE
USODE IMAGEM DE MENOR DE IDADE

menor de
(sua)
legal),

de Pessoas
Avenida/Rua

idade, neste ato
(responsável

devidamente

, nacionalidade
representado por

,
nacionalidade
, portador da Cédula de Identidade RG nº
Físicas
CPF/MF sob
o
nº

,

,
seu

,
estado
civil
, inscrito no Cadastro
residente
à

, nº.
, complemento
,
município de
/Minas Gerais, AUTORIZA a coleta de dados e uso da
imagem do(a) menor acima qualificado em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser
utilizada em campanhas promocionais e institucional do Projeto Academia & Futebol, da UFMG e do Governo
Federal, como também em trabalhos e pesquisas científicas, sejam essas destinadas à divulgação ao público
em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: outdoor; folhetos em geral
(encartes, mala direta, catálogo etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral; home
page, face book, Instagram, WhatsApp; cartazes; Black- light; mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão,
cinema, programa para rádio, entre outros), sendo vedada a utilização para fins particulares de terceiros. 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 conexos à imagem ou ao uso de dados do menor acima qualificado ou a qualquer
outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte/MG,

(Assinatura dos pais ou
responsáveis)

Nome e CPF do(a) aluno(a):
Por seu Responsável Legal:
Telefone p/ contato:

de

de

