TERMO DE COMPROMISSO PARA PROFESSORES

Com o objetivo de esclarecer e disciplinar as relações entre alunos, professores orientadores
e organizadores do MINIONU, elaborou-se o presente documento, o qual dispõe que:
1) Entende-se por “professor orientador” todo docente vinculado a uma instituição escolar
que se faça representada no evento MINIONU e incumbido por esta a acompanhar os
alunos participantes.
2) O professor orientador está formalmente incumbido de preparar academicamente os
seus alunos e prestar-lhes assistência durante os dias e horários da simulação.
3) O professor orientador responsabiliza-se por comunicar e fazer cumprir as disposições que
constam no Termo de Responsabilidade do aluno.

4) Todas as delegações presentes no MINIONU deverão informar, no ato das inscrições,
os nomes dos seus professores orientadores. Atenção: o ato de inscrição é de
competência pessoal, exclusiva e intransferível do professor.
5) No mínimo 01 (um) professor orientador deverá ser indicado para representar as
delegações enviadas pela instituição escolar durante os dias e horários de evento.
6) No mínimo 01 (um) e no máximo 03 (três) professores orientadores de cada instituição
escolar poderão participar do evento.
7) O cadastramento de até 02 professores orientadores por instituição é isento de custo,
independentemente do número de alunos sob os seus cuidados. A inscrição de um
terceiro professor orientador de uma mesma instituição escolar no evento implicará o
custo de uma inscrição normal.
8) É obrigatório que toda instituição escolar representada no MINIONU mantenha pelo
menos 01 (um) professor orientador disponível para contato virtual, por parte da
organização do MINIONU ou de seus próprios alunos, durante o período de duração
do evento.
9) É facultada a cada instituição escolar promover revezamento entre os seus
professores orientadores, para efeito de acompanhamento dos alunos durante os dias
de simulação, desde que pelo menos um deles esteja sempre disponível. Atenção:
apenas os professores formalmente inscritos no evento MINIONU poderão participar
desse revezamento.

10) Em nenhuma hipótese poderá um professor orientador interromper as sessões de
debates ou manifestar-se durante as discussões.
11) É recomendado que o professor orientador evite comunicações com os seus alunos
durante as sessões de debates.
12) É de total e absoluta responsabilidade da instituição escolar a escolha de seus
representantes – alunos e professores orientadores.
13) Despesas com equipamentos e acesso a internet ficarão a cargo dos participantes do
MINIONU. A organização do MINIONU exime-se de qualquer obrigação nesse sentido.
14) A organização do MINIONU não se responsabiliza por condutas impróprias que
venham a ser cometidas, durante as atividades, pelos participantes do evento.
15) É total responsabilidade do (a) professor (a) orientador (a) coletar assinatura do Termo
de Consentimento dos pais e/ou responsáveis de cada aluno (a) de sua instituição e
encaminhar para o MINIONU.
Eu,

, declaro ter ciência de todas as informações acima

disponibilizadas pela organização do MINIONU, comprometendo-me com as obrigações
provenientes da condição de professor orientador e assumindo responsabilidade pelos alunos
que estiverem sob a minha tutela durante os dias do evento.

___________,____ de

__

de 2021.

22º MINIONU
TERMO DE CONSENTIMENTO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS

Autorizo _____________________________________________________________, menor
que se encontra sob minha responsabilidade legal, a participar do Modelo Intercolegial de Simulação
das Nações Unidas – MINIONU, projeto realizado pelo Departamento de Relações Internacionais da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).
Declaro também estar ciente de que, para viabilizar as atividades do projeto, a equipe do
MINIONU irá coletar e armazenar os seguintes dados do (a) menor acima indicado:


Nome completo



E-mail



Telefone



Escola e série em que está matriculado (a)

______________________ , ______de_______________ de 2021.

_____________________________________________
Nome:

FACULDADE DE PSICOLOGIA / CLÍNICA DE PSICOLOGIA
UNIDADE CORAÇÃO EUCARÍSTICO

TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO
ATENDIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ATÉ 18 ANOS

Declaro, para fins de direito e sob penas da Lei, estar ciente de que a Clínica-Escola de
Psicologia, que atua em parceria com o MINIONU, projeto no qual inscrevi
__________________________________________________________________, menor que se
encontra sob minha responsabilidade legal, constitui-se como órgão acadêmico, destinado a
atendimento na modalidade online à comunidade e integrante da Faculdade de Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, instituição de ensino superior mantida pela
SOCIEDADE MINIERA DE CULTURA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.178.195.0001-67. Concordo,
expressamente, que, em caso de necessidade, o menor acima indicado possa receber atendimento
da Clínica-Escola de Psicologia, durante o período de duração do 22º MINIONU (entre 9 e 12 de
outubro de 2021).
Outrossim, considerando a natureza dos atendimentos previstos, e suas precípua finalidade
acadêmica, manifesto, quando a utilização dos dados provenientes do atendimento ao qual o
paciente será submetido:

( ) fica autorizado a utilização para fins de ensino e pesquisa,
assim como de publicações decorrentes destes, desde que a
identidade do menor envolvido neste atendimento seja preservada.
( ) não autorizada a utilização

Em face do exposto, firmo este termo na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Belo Horizonte/MG, __________de_______________ de ____________

Nome:
CI:
CPF:
Endereço:
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