TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO
DAS ATIVIDADES GRATUITAS

A PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO, Associação Civil e Religiosa, de
natureza beneficente, filantrópica e confessional, de caráter educacional, cultural, de
assistência social e de comunicação social, inscrita no CNPJ sob o número
61.725.214/0034-88, com sede à Av. Afonso Pena, 2142, 3º ao 5º andares, bairro
Funcionários, na cidade de Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-007, Inscrição Estadual
062.016.390/0280, por sua representante legal, Elisabete Corazza, fsp, brasileira,
solteira, residente e domiciliada na Av. Afonso Pena, 2142, 6º andar, C.I. n°
5.035.055.457 - SSP/RS, CPF n° 554.678.810-00, neste ato representante infra
assinado, doravante denominada PAULINAS.
E SOLICITANTE de ora em diante denominado, celebram entre si o presente termo de
compromisso, mediante as seguintes condições:
1. Pelo presente termo a PAULINAS cede gratuitamente ao SOLICITANTE, a sua
participação na atividade escolhida.

2. A participação na atividade terá caráter gratuito. No entanto, o SOLICITANTE
arcará com os custos de deslocamento, hospedagem, estadia, alimentação bem como
de quaisquer outros, por ventura indispensável ao seu comparecimento neste evento,
não cabendo, de forma alguma, remuneração, ajuda de custo, transporte,
alimentação, materiais por parte da PAULINAS, ao SOLICITANTE.
3. No caso de eventos virtuais, o SOLICITANTE é inteiramente responsável pelas
condições de acesso aos conteúdos online, incluindo equipamentos (hardware),
programas (software) e serviços de acesso à internet, endereço eletrônico (email)
permanente para contato, telefone.
4. Para concretizar a gratuidade, o SOLICITANTE fornecerá todos os dados
solicitados por PAULINAS de forma veraz na inscrição, e assinará uma lista /
formulário próprio no dia do evento, compreendendo que o não fornecimento dos
dados ou informações não condizentes com a realidade, e da não assinatura na lista /
formulário próprio, no dia podem acarretar na não participação no evento acima citado.
5. O SOLICITANTE se compromete a comparecer no evento em que se inecreveu. No
caso de impossibilidade de comparecimento, o SOLICITANTE se compromete
comunicar via telefone (31) 3269-3737 ou pelo email: sab.contato@paulinas.com.br às
PAULINAS num prazo de 24 horas anterior, ao inicio do evento, dando abertura de
vagas à outros. No caso de abandono, desistência ou do não comparecimento ao
evento não justificado/a, este ficará impedido de participar, no prazo de três meses,
de outras atividades / eventos e cursos oferecidos de forma gratuita promovida pelas
PAULINAS.
6. O SOLICITANTE declara estar ciente de que a não realização do evento, por
motivos alheios aos da vontade das PAULINAS, não ensejará qualquer direito a
indenização, inclusive alusivos às despesas pessoais do SOLICITANTE, elencados no
item 2.
7. O SOLICITANTE cede gratuitamente à PAULINAS os direitos de uso de imagem
através de qualquer método ou meio de exibição na mídia em geral, para suas

finalidades institucionais, captadas durante o evento acima citado, em conformidade
com a Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
8. Caso o SOLICITANTE queira, a PAULINAS poderá emitir uma declaração de
Participação (formato digital / online / PDF), após preencher os requisitos (presença,
atividades e notas, se houver).
9. As partes elegem o Foro de BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas resultantes do presente termo.

___________________________
PAULINAS

______________________________
SOLICITANTE

