TERMO DE ANUÊNCIA DO INSTRUTOR
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
O presente Termo de Anuência tem como objetivo estabelecer nopdfrmas para
realização de atividades externas, como resultado de atividade oferecida no programa.
Para participação em eventos, apresentações, exposições, demonstrações, shows etc,
de qualquer natureza, de atividades resultantes das atividades oferecidas ao Programa
UniversIDADE, só poderá ocorrer, com o termo de anuência fornecido e assinado pela
Coordenação do programa e pelo Instrutor responsável, que terá as seguintes
considerações a serem adotadas:
a)

b)

c)

d)

e)

Para apresentações internas ou externas à Unicamp, o instrutor deverá
formalizar o pedido junto à Coordenação do Programa UniversIDADE, que
avaliará o interesse, viabilidade e disponibilidade da equipe para
acompanhamentos e orientações;
Todo e qualquer pedido de apresentação e ou divulgação de evento, deverá
ser formalizado quanto ao objetivo, responsável, contato, data, horário, local
do evento e relação dos alunos participantes, seguido do número de CPF e
telefone para contato.
Para eventos fora do âmbito da Unicamp, no convite deve constar, além do
previsto nos itens a e b, a forma de transporte, alimentação, hospedagem
etc. e, caso necessário, demais custos que envolvem deslocamentos;
Aprovada qualquer apresentação resultante das atividades do UniversIDADE,
Instrutor e Coordenação do UniversIDADE, deverá assinar termo de
anuência conforme item a.
Qualquer apresentação interna ou externa, resultante de atividades do
UniversiDADE, o responsável deverá retirar/devolver, na secretaria, material
de divulgação (banner), fornecido pelo programa, para exposição no local.

A participação do instrutor(a) em qualquer produção, decorrente de atividades
oferecidas junto ao Programa UniversIDADE, deverá ser mencionada a filiação
Institucional à UNICAMP/PROEC/DIRETORIA DE EXTENSÃO da Unicamp e do Programa
UniversIDADE, independente da aplicação das disposições legais vigentes, na
Universidade, em matéria de direito autoral:
VOCÊ CONCORDA COM ESTE TERMO ( )
Campinas, __ de __________________ de 20___.

Alice Helena De Daniell
Coordenadora - Programa UniversIDADE

