
 

TERMOS DE AUTORIZAÇÃO 
2ª FEIRA VIRTUAL DE CARREIRAS E OPORTUNIDADES DA ESCOLA 

POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)  

 

EVENTO 

A 2ª FEIRA VIRTUAL DE CARREIRAS E OPORTUNIDADES DA POLITÉCNICA-UFRJ será 
realizada em formato on-line, de 19 a 21 de outubro de 2021, de terça a quinta-feira.  

O citado evento é uma iniciativa da Diretoria Adjunta de Carreiras e 
Empreendedorismo da Escola Politécnica da UFRJ e tem como finalidade principal a 
integração de jovens ao mundo do trabalho, por meio de programas de estágio e de 
aprendizagem, contando com a parceria de empresas. 

O objetivo da iniciativa é criar um ambiente onde os jovens possam ter a oportunidade 
de se capacitar e participar da troca de informações que auxiliem a compreender, planejar e 
aprimorar seus estudos para futura carreira profissional. Tudo isso em formato on-line, em 
razão da pandemia de COVID-19 e em respeito às recomendações de isolamento social da 
Organização Mundial da Saúde. A feira on-line une segmentos empresariais e acadêmicos, 
sempre considerando a educação e o jovem como chaves para o futuro. 

RESPONSABILIDADE 

A Escola Politécnica da UFRJ não se responsabiliza pela veracidade das informações 
fornecidas nos cadastros de participação. Os dados poderão ser confirmados e comprovados, 
se necessário. 

MÍDIA 

A inscrição no evento autoriza, com o devido consentimento expresso, a cessão de 
direito de imagem do participante para a Escola Politécnica da UFRJ, que podem ser captadas 
durante a sua presença online no evento, com fins exclusivos de divulgação institucional em 
qualquer meio de comunicação, seja em redes sociais, rádios, tvs, jornais, revistas e sites de 
domínio e de parceiros da Escola Politécnica da UFRJ, pelo tempo que durar a divulgação do 
evento, resguardado o direito de solicitar a exclusão a qualquer tempo. 

Considerando a realidade virtual de compartilhamento de imagens e vídeos, declaro 
estar ciente e de acordo que a Escola Politécnica da UFRJ garante a exclusão dos vídeos por 
ela publicados em seus canais institucionais ou em suas redes sociais, bem como garante que 
efetuará a solicitação para que os parceiros não mais utilizem tais imagens e vídeos, não 
tendo ainda como garantir a exclusão das imagens ou vídeos que tenham sido compartilhados 
ou republicados na internet por terceiros. 

ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO 

Para mudar os dados do cadastro, entre em contato pelo e-mail: dace@poli.ufrj.br O 
cancelamento do cadastro poderá ser solicitado a qualquer momento também pelo contato 
citado acima. 

CONTATO 

Caso ainda haja alguma dúvida, entre em contato por e-mail: dace@poli.ufrj.br   
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DADOS PESSOAIS  

Os dados pessoais (data de nascimento, nome completo, e-mail, CPF, telefone, cidade, 
estado, deficiência, identificação de gênero, identificação de raça/etnia e informações 
escolares) eventualmente tratados ou transacionados com os expositores do evento, poderão 
ser compartilhados apenas com o consentimento dado no momento da inscrição, sendo que 
o titular poderá requerer sua revogação a qualquer momento, por meio do email: 
dace@poli.ufrj.br. A solicitação será encaminhada aos expositores. 

DECLARAÇÃO / AUTORIZAÇÃO 

Declaro estar ciente de que a minha participação na 2ª FEIRA VIRTUAL DE CARREIRAS 
E OPORTUNIDADES DA POLITÉCNICA-UFRJ implica na concordância total e incondicional aos 
termos acima expostos, nada tendo a opor, pois a analisei devidamente. Estou ciente e 
autorizo ainda de que receberei mensagens, e-mails marketing com divulgação das atividades 
da 2ª FEIRA VIRTUAL DE CARREIRAS E OPORTUNIDADES DA POLITÉCNICA-UFRJ, bem como 
dos expositores do evento, com promoções, descontos e cursos, podendo requerer sua 
revogação a qualquer momento, por meio do e-mail: dace@poli.ufrj.br. 

Ao realizar o cadastro de participação na 2ª FEIRA VIRTUAL DE CARREIRAS E 
OPORTUNIDADES DA POLITÉCNICA-UFRJ, assumo total responsabilidade pela veracidade e 
legalidade dos dados por mim fornecidos voluntariamente. 
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