
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E USO DA IMAGEM 

Propósito 

Para garantir a segurança e o bem-estar dos(as) participantes do FAMUN 2022, cada participante deve assinar e submeter esse termo antes de 
participar da conferência. Esse termo é obrigatório – sem ele, o(a) participante não poderá participar do FAMUN 2022. o documento abaixo. O 
termo deverá ser assinado e anexado ao Sistema de Inscrições até 26 de agosto de 2022. 

Atenção: para participantes do Ensino Médio, os pais ou responsáveis legais devem obrigatoriamente ler e assinar esse termo juntamente com 
o(a) participante. Para os(as) alunos(as) do Ensino Médio que participarão do formato presencial, a assinatura dos pais ou responsáveis legais 
deve ser obrigatoriamente reconhecida em cartório. Participantes do Ensino Médio não serão autorizados a participar do FAMUN 2022 sem 
apresentar esse termo assinado pelos pais ou responsáveis legais.  

Cobertura 

Evento: FACAMP Model United Nations (FAMUN 2022) 
Organizador: Faculdades de Campinas (FACAMP) 
Local: Conferência presencial e online 
Duração da Conferência: 15-17 de agosto de 2022: treinamento dos delegados; 22-26 de agosto 2022: diálogos interativos; 02-05 de setembro 
2022: sessões da simulação. 

O(A) participante do evento deve obedecer às leis da República Federativa do Brasil durante o evento FAMUN 2022.  

Cada participante se compromete a respeitar os Termos e Condições, publicados no Website e no Guia da Conferência, e a seguir as instruções 
da equipe organizadora do FAMUN 2022. O(A) participante está ciente que ações disciplinares serão aplicadas em caso de violação de regras e 
regulamentos da Conferência.  

Cada participante se compromete a respeitar os protocolos obrigatórios contra a COVID-19 publicados no Website e no Guia da Conferência, e 
a seguir as instruções da equipe organizadora do FAMUN 2022. O(A) participante está ciente que ações disciplinares serão aplicadas em caso 
de violação desse protocolo1. 

O(A) participante concorda que terá plena responsabilidade por suas ações e assume eventuais riscos que sejam conectados ou relacionados à 
sua participação na Conferência. O(A) participante reconhece que a FACAMP, seus representantes, professores, funcionários, alunos, incluindo 
o Secretariado do FAMUN 2022, não assumirão responsabilidade pela conduta individual do(a) participante.  

A FACAMP não se responsabiliza, legal ou financeiramente, por qualquer dano que o(a) participante venha a sofrer durante sua participação no 
evento, com exceção a ações resultantes da negligência ou má conduta deliberada da equipe organizadora do evento.  

O(A) participante (e se aplicável, seus pais ou responsáveis legais), declara(m) estar cientes dos riscos de participação e reconhecem que a 
FACAMP se reserva a todos os direitos, imunidades e defesas disponíveis a ela por lei no que se refere às atividades definidas por essa 
autorização. 

O(A) participante (e se aplicável, seus pais ou responsáveis legais), dá(dão) consentimento e autoriza(m) o FAMUN e a FACAMP a coletar todas 
as informações submetidas pelo(a) participante ao FAMUN e à FACAMP; e a coletar fotografias, áudios e vídeos durante a conferência.  

Também dá(dão) consentimento e autoriza(m) o FAMUN e a FACAMP a usar informações, fotografias, áudios e vídeos coletados em qualquer 
publicação, site, comercial ou outro meio para ou em nome do FAMUN e da FACAMP; e renuncia(m) e dispensa(m) para sempre o FAMUN e a 
FACAMP de e contra todas e quaisquer reivindicações, demandas ou causas de ação decorrentes ou associadas ao uso de informações, 
fotografias, áudios e vídeos por parte do FAMUN e da FACAMP. 

 

Nome e RG do(a) participante 
 
 

 Assinatura do(a) participante 

Nome do(a) Pai/Mãe ou Responsável Legal (se aplicável)  Assinatura do(a) Pai/Mãe ou Responsável Legal 
(“reconhecida em cartório” para o formato presencial) 
 
 

R.G do(a) Pai/Mãe ou Responsável Legal l (se aplicável) 
 
 

Telefone do(a) Pai/Mãe ou Responsável Legal 
 

Local e data 
 

 
1 Formato presencial - Protocolo obrigatório contra a COVID-19. Delegações que se inscreverem para o formato presencial deverão obrigatoriamente seguir os seguintes 
protocolos contra a COVID-19: anexar o comprovante de vacinação das 3 doses contra COVID-19; uso obrigatório de máscara PFF2/N95/KN95 durante todo o momento, 
em todas as atividades do FAMUN 2022 e em todas as dependências da FACAMP; manter o distanciamento físico de pelo menos 1 metro, evitando aglomerações; não 
comparecer e/ou permanecer nas dependências da FACAMP em caso de qualquer sintoma adverso. Notificar imediatamente a organização do FAMUN em caso de 
sintomas. O não cumprimento de qualquer um dos três protocolos acima inviabilizará a participação no FAMUN 2022 no formato presencial.  


