
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE e 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, ______________________________________________________________, portador (a) de cédula 

de identidade nº ______________________, Expedido por_________________, aluno(a) do CURSO DE 

LICENCIATURA INTEGRADA EM HUMANIDADES: ________________________ (2021.1), do Campus 

Realengo II do Colégio Pedro II, situado na Rua Bernardo de Vasconcelos, 941 – Realengo, RJ: 

1. Tomo ciência de que, nos termos do Edital nº 001/2021, as atividades pedagógicas integrantes do currículo do 

Colégio Pedro II ocorrem regularmente de segunda-feira a sábado e também acontecem, de forma regular ou 

complementar, fora do turno em que o aluno estiver matriculado, inclusive aos sábados, em atendimento às 

exigências da Lei nº 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da educação Nacional. Os cursos de 

Licenciatura do Colégio Pedro II serão ministrados no Campus Realengo II, de segunda-feira a sexta-feira no 

período noturno, podendo haver, entretanto, eventual deslocamento de atividades extracurriculares para um 

turno diurno ou no sábado 

2. Face a possibilidade de publicação de fotos e/ou gravação em vídeo da imagem e depoimentos, bem como a 

veiculação dos mesmos em meios de comunicação para fins didáticos e de Ensino, Pesquisa e Extensão, a 

fim de divulgar atividades, trabalhos, exposições, entre outros, realizados no âmbito da Instituição, sem 

qualquer ônus, restrições e qualquer tipo de remuneração: 

(     ) AUTORIZO O USO DA IMAGEM  

(     ) NÃO AUTORIZO O USO DA IMAGEM 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 20____. 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de _______________________de ________. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, ___________________________________________________________________aprovado(a) para 

matrícula no Curso de Licenciatura Integrada em Humanidades:______________________ (2021.1) do 

Campus Realengo II do Colégio Pedro II, comprometo-me formalmente, através deste documento, a 

entregar à Secretaria Acadêmica o Histórico Escolar do Ensino Médio até o dia 20 de agosto de 2021, nos 

termos do Edital nº 001, de 2021. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 20____. 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura  

 

 



COLÉGIO PEDRO II 
REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
Coordenação de Graduação 

 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CONTA G SUITE 

 

 

Eu, .............................................................................................................................................................................................................................., 

Cédula de Identidade nº ..................................................................................., CPF nº ................................................................, estudante 

regularmente matriculado(a) na Licenciatura em .........................................................................................................................................., 

SOLICITO a criação de uma conta GSuite for Education para meu uso acadêmico.  

Tenho ciência que o GSuite for Education é uma plataforma educacional que disponibiliza um 

conjunto de ferramentas a serem utilizadas nas atividades pedagógicas e permite, ainda, a comunicação 

entre estudantes, professores e demais membros da equipe pedagógica do Colégio Pedro II. 

Na ocasião me foi repassada a informação, proveniente da Equipe de Educação à Distância do 

Colégio Pedro II, que nenhum dos meus dados pessoais serão disponibilizados para empresas externas e 

também não serão inseridos no processo de criação da conta GSuite for Education.  

 

Rio de Janeiro, _____de ______________de 2020 

 

 

 

Nome do(a) Estudante  Assinatura do(a) Estudante 

 



 
Ministério da Educação 

Colégio Pedro II 

Campus Realengo II 

Licenciaturas em Humanidades 

 

Colégio Pedro II 

Campus Realengo II - Licenciaturas em Humanidades 

Rua Bernardo de Vasconcelos, nº 941 

Realengo – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 21710-261 

 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, _____________________________,CPF_____________________, declaro que 

as informações prestadas no procedimento de matrícula online são verdadeiras e são 

de minha exclusiva responsabilidade. E, ainda, declaro que estou ciente que deverei 

apresentar os documentos originais e suas respectivas cópias, na ocasião do retorno 

das aulas e dos atendimentos presenciais, em data a ser divulgada no site do Colégio 

Pedro II e blog do Campus Realengo II, sob pena de perda de vaga, além das medidas 

judiciais cabíveis. 

 

Rio de Janeiro, ____/____/____. 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) estudante (ou responsável legal, em caso de menor) 


