
FICHA DE INSCRIÇÃO 

FÉRIAS NO MCT-PUCRS – Edição de Inverno – Idade entre 7 e 12 anos  

Datas em que a criança participará da atividade: 

 

(Os medicamentos prescritos e aplicados serão registrados no livro de ocorrências) 

No caso de menores de 10 (dez) anos de idade:  
Autorizo expressamente o ingresso e a permanecia de (nome da criança) nas dependências do Museu de Ciência e 

Tecnologia da PUCRS, no período citado, desacompanhado, assumindo toda e qualquer responsabilidade 
sobre este ato, comprometendo-me a entrega-lo e buscá-lo nos dias e horários acima especificados. 
 

Autorizo _________________________________________________________ a participar do Programa Férias no Museu de Ciências e 

Tecnologia da PUCRS e declaro estar ciente e concordar com as normas deste Programa (no verso).  

 

                Porto Alegre, _______/_______/________                      ________________________________________ 

                              (assinatura do responsável pela inscrição) 

DADOS DO PARTICIPANTE 

Nome do Participante: 

 

Data de Nascimento: 

/          / 

Escola: 

 

Série/ano escolar concluído: 

 

Endereço Residencial: 

 

Bairro: 

 

Cidade: 

 

CEP: 

 

Tel. Residencial: 

 

E-mail: 

 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS 

Responsável pela Inscrição do Participante: 

 

Telefones para contato: 

 

Grau de Parentesco: 

 

CPF 

 

E-mail: 

 

2º Responsável: 

 

Telefones para contato: 

 

Grau de Parentesco: 

 

Profissão: 

 

E-mail: 

 

Observações: 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Medicamentos habituais ou de uso regular (anotar horários e dosagens): 

Portador de Necessidade Especial: (      ) NÃO (      ) SIM. Qual?          

Restrições medicamentosas: 

 

Alergias – alimentares / respiratórias / de contato: 

 

Tratamento em andamento (com receita médica): 

 



 
 

Normas do Programa Férias no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 
 

I.  Descrição Geral: Durante o turno escolhido, as crianças participantes (compreendendo-se faixa etária de 7 a 12 
anos) serão acompanhadas e guiadas por acadêmicos da PUCRS que atuarão como monitores nas dependências do 
MCT-PUCRS. Desvendar charadas pela exposição, desvendar os mistérios de obras clássicas da literatura e de 
experimentos do Museu, são algumas das situações que as crianças vivenciarão. 

II.  Inscrição 
A participação da criança na atividade “Férias no Museu” só será validada mediante: 
a) O pagamento da Taxa de Inscrição, no valor correspondente ao turno escolhido, por criança participante; 
b) A apresentação da Ficha de Inscrição, devidamente assinada por um responsável pela mesma. 

III. Normas do Programa Férias no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS: 

 Todos os participantes terão acesso ao Museu pela entrada do saguão principal. Não será permitida a entrada de 

participantes vindos pela Bilheteria e Recepção do prédio 40. 

 Todos os participantes devem colocar o colete de identificação. Os mesmos deverão trajar roupas confortáveis e 

leves (calça de abrigo, camiseta, etc) e tênis. 

 Não é permitido comer, beber e correr dentro da exposição do MCT-PUCRS. Caso haja problemas de caráter 

comportamental com um participante, o responsável pelo mesmo será informado e poderá ser solicitado a retirar a 

criança.; 

 Durante o Programa, o horário de início e término para execução das atividades deverá ser respeitado: Início: 

13h30min e Término: 17h. O Museu não se responsabiliza pela criança fora do horário da atividade e o responsável 

deverá estar presente na entrada e na saída. O participante será liberado no término da atividade apenas para o 

responsável que o apresentou no início da mesma. É indispensável autorização por escrito do responsável, caso 

outra pessoa venha buscar o participante; 

 Todos os participantes deverão seguir as orientações dadas pelos monitores e realizar as atividades previstas pelo 
Programa; 
 O Museu não se responsabiliza por objetos pessoais: dinheiro, relógio, óculos, aparelhos ortodônticos, máquinas 
fotográficas e filmadoras, celulares, mp3 players e demais aparelhos portáteis multimídias; 
 Caso não seja atingido o mínimo necessário de 12 (doze) inscrições para a realização do Programa, o Museu de 
Ciências e Tecnologia da PUCRS tem o direito de cancelar a realização do mesmo. Caso esta situação ocorra, haverá 
devolução integral do valor pago por meio de depósito bancário no prazo de até 15 (quinze) dias úteis; 
 O participante poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição no Programa por meio de e-mail pessoal para 
relacionamento.mct@pucrs.br, observando que, para pedidos efetuados 5 (cinco) dias antes do início do programa, 
a devolução do valor pago será integral por meio de depósito bancário no prazo de até 15 (quinze) dias úteis. Não 
haverá devolução da taxa de inscrição para pedidos de cancelamento efetuados a partir de 4 (quatro) dias antes. 
 A vaga do participante é intransferível e, em caso de desistência, esta será preenchida respeitando-se a ordem da 
lista de espera. 
 Autorizo o uso de imagem do participante no site, material de divulgação e demais canais que o Museu julgar 
necessário, a título gratuito e por prazo indeterminado. 
 Estou ciente de que, devo informar ao MCT- PUCRS sobre qualquer necessidade especial de tratamento, 

medicação, alimentação ou condição do participante, devendo ser apresentado atestado ou prescrição médica 

comprobatória, quando for o caso, responsabilizando-me por qualquer evento adverso ocorrido durante a realização 

do programa, devido à omissão de tal informação.  

 Declaro ainda que estou ciente de que, havendo qualquer distúrbio de ordem comportamental que não 
puder ser resolvido ou controlado pelo monitor responsável pelo grupo, causada pelo participante, durante a 
realização do programa a outros visitantes, aos colegas do grupo, monitores ou equipe do Museu, poderão ser 
tomadas medidas de segurança e contenção pela equipe do Museu, incluindo cancelar a participação da criança 
nas demais atividades do Programa, devendo o responsável retirá-la imediatamente das dependências do MCT. 
Neste caso, não haverá restituição do valor pago. 

 Período de realização: ____________________________________________ 

mailto:relacionamento.mct@pucrs.br

