TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Com a submissão do formulário eletrônico de inscrição a qual este documento está
vinculado, o professor inscrito e os alunos sob sua responsabilidade consideram-se
devidamente esclarecidos e em acordo em participar VOLUNTARIAMENTE do
evento BootCampo MannaAgro, assim como o uso de imagem em fotos, sem
finalidade comercial, para ser utilizada com fins de divulgação do evento e das
atividades do Manna. As imagens também são parte dos relatórios do ecossistema.
A autorização dos pais para que estudantes menores de idade ou dependentes é de
responsabilidade do professor tutor da equipe.
Consentimento para tratamento e armazenamento de dados pessoais
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela
qual o professor responsável pela inscrição no evento BootCampo MannaAgro,
realizado pelo grupo Manna de Pesquisa e Desenvolvimento de Engenharia de
Computação Invisível e pela Sociedade Rural de Maringá durante a Expoingá 2022,
concorda com o tratamento de seus dados pessoais e também dos seus alunos
inscritos para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ao manifestar sua aceitação para
com o presente termo, o Titular consente e concorda que o Grupo Manna utilize os
dados coletados para fins educacionais. É garantido que os dados serão
armazenados e preservados com a finalidade a que se destinam. Gostaríamos de
esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você recusar-se a
participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer
ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão
utilizadas somente para os fins deste evento e da divulgação do mesmo. Caso o
responsável tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode nos
contatar pelo proj-manna@uem.br ou pelo telefone (44) 3011-4084. Este termo é
automaticamente válido após a submissão do formulário eletrônico de inscrição, a
qual este documento está vinculado.

Autorização de uso de direitos de imagem
O presente documento também tem por finalidade formalizar a autorização dos
direitos de imagem do professor e dos alunos sob sua responsabilidade que possam
ser realizados por meio de fotos e vídeos capturados durante o evento, autorizando
o uso de imagens e voz.
Com a submissão do formulário eletrônico de inscrição a qual este documento está
vinculado, o professor inscrito e os alunos sob sua responsabilidade consideram-se
devidamente esclarecidos e em acordo em participar VOLUNTARIAMENTE do
evento BootCampo MannaAgro, assim como o uso de imagem em fotos, sem
finalidade comercial, para ser utilizada com fins de divulgação do evento.
Autorização para participação de menores de idade
O presente documento também tem por finalidade formalizar a obrigatoriedade de
autorização dos pais dos estudantes menores de 18 anos ou ainda dependentes
para a participação no evento BootCampo MannaAgro, sendo que os responsáveis
concordam e dão anuência para esta participação com entendimento de que o
Grupo Manna e seus membros não são responsáveis por quaisquer eventuais
incidentes ou acidentes que venham a acontecer sendo que a tutela dos estudantes
está sob a responsabilidade dos professores tutores inscritos com a equipe. No
formulário de inscrição há um modelo de autorização que deverá ser impresso e
preenchido para cada aluno menores de 18 anos. É obrigatório que tais
autorizações sejam apresentadas em via impressa e assinada no dia do evento. No
caso da omissão dessas autorizações, o aluno participante que não a possuir estará
sujeito ao impedimento de participar do evento.
Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com a
coordenadora geral do evento, conforme o endereço abaixo:
Nome: Linnyer Beatrys Ruiz Aylon
Endereço: Avenida Colombo, 5790, Universidade Estadual de Maringá, Bloco C56,
Sala 239. Telefone: (44) 3011-4084 E-mail: lbruiz@uem.br

