TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro:
- Estar ciente que os documentos exigidos (cópia de RG e duas fotos 3x4) devem ser
entregues e o questionário online disponibilizado via e-mail preenchido sob pena de ter
sua matrícula cancelada.
- Aceitar as disposições do manual do aluno e da diretoria executiva do Galt
Vestibulares.
- Estar ciente que serei considerado desistente caso falte sem justificativa de forma
exacerbada.
- Compromisso para estudar e dedicar-me ao máximo para as atividades do Galt,
comunicando a diretoria quaisquer problemas que venham a ser enfrentados no
percurso.
Eu ________________________________________________________________ ,
CPF ____________________, RG __________________, depois de conhecer e
entender os objetivos, bem como de estar ciente da matrícula e do disposto nesse termo,
me comprometo e autorizo a matrícula do(a) aluno(a)
____________________________________________________________________,
RG _____________________________.

___________________________________________
Assinatura do responsável

Para preenchimento da Diretoria

O aluno apresentou todos os documentos e assinaturas necessários à sua matrícula

________________________________________________________________
Responsável pelo deferimento/RG do Responsável

Brasília. __ de __________ de 20__
Galt Vestibulares / Brasília – DF/ CNPJ: 21.840.133/0001-46
contato@galtvestibulares.com.br

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu ________________________________________, CPF ______________________,
RG _______________________ depois de conhecer e entender os objetivos, bem como
de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento de
__________________________________
(nome
do(a)
aluno(s)
),
RG
_______________________, especificados no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o curso GALT
VESTIBULARES, inscrito no CNPJ sob o número 21.840.133/0001-46, a realizar as
fotos que se façam necessárias e/ou a colher o depoimento sem quaisquer ônus
financeiros a nenhuma das partes por tempo indeterminado.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins de divulgação em qualquer âmbito (site, redes sociais, banners,
vídeos e afins), em favor do curso pré-vestibular, acima especificado, obedecendo ao
que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes
(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.° 8.069/ 1990), dos idosos
(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto N.°
3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº. 5.296/2004)

Brasília, __ de ____________ de 20__.

____________________________________________
Assinatura do Responsável

Galt Vestibulares / Brasília – DF/ CNPJ: 21.840.133/0001-46
contato@galtvestibulares.com.br

