A GRADUAÇÃO NA UFV: DECISÃO DE FUTURO
INSTITUTO METODISTA GRANBERY
A/C: Coordenador Ronaldo C. Campos
Data do evento: 16 de maio de 2011
Horário de saída: 05:00 hs ( em frente ao colégio)
Retorno: 22:00 hs no mesmo local de saída
Local a ser visitado: Campus UFV.
A visita ao campus tem como objetivo participar da Mostra da Decisão do Futuro 2011,
contribuindo para que a escolha do aluno seja consciente e segura. A Mostra também visa
ampliar o leque de perspectivas em relação à universidade e aos diversos campos profissionais.
Incluído no valor:
•
•
•

Transporte
Um lanche de bordo.
Almoço com refrigerante. ( sobremesa não incluída)

Custo do evento:
•
•

•
•
•
•
•

À vista R$ 96,00
Ou 2 x cheques de R$ 50,00. (identificação do aluno no verso do cheque)

OBS:
Conforme norma da ANTT, enviar a lista de passageiros para o e-mail da Marcopolo com
antecedência de 48 horas, contendo nome completo e número de documento de identificação.
Providenciar a cópia dos documentos de identificação dos alunos e professores (o mesmo
informado na lista de passageiros) acompanhada da autorização do responsável para levar na
viagem.
Caso o documento seja certidão de nascimento deverá informar: livro, folha, termo ou assento.
Não serve como documento de identificação o número de CPF.

Rua Batista de Oliveira, 189/202 Juiz de Fora - MG - CEP: 36010 040
Tel: 32-3215 2888 -88462050 E-mail:marcopoloprojetos@yahoo.com.br

AUTORIZAÇÃO
EU, _____________________________________________, Portador do documento:
_____________________autorizo meu filho (a) ___________________________________ a
participar do trabalho de campo com o Instituto Metodista Granbery ao Campus da UFV na data
de 16/05/2012 e declaro que acompanhei a resposta do questionário abaixo.
Telefones: __________________________________________________________________
1. Faz uso regular de algum medicamento?

(_____) SIM

(_____) NÃO

Qual__________________________________________________________________
2. Possui algum problema de saúde?

(_____) SIM

(_____) NÃO

Qual__________________________________________________________________
3. Em caso de urgência , ligar para:
______________________________________________________________________
4. OBS:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Entregar esta autorização acompanhada da cópia do documento de identificação do aluno.
6. Fica o responsável ciente de que no momento do embarque o aluno deverá portar o
documento original ou cópia autenticada (do mesmo documento informado para a
lista de passageiros).

______________________________________________
Responsável
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