Obrigado por participar da iniciativa Global do Instituto Marista de ouvir as vozes de crianças e jovens, consulte “Levante-se, fale e aja”. Foi realmente
ótimo ouvir suas opiniões, idéias e mensagens-chave. Obrigado por nos permitir documentar suas contribuições, que incluem exemplos,
histórias, desenhos e citações, e por nos permitir tirar suas fotografias e / ou filmar.
A documentação que inclui as imagens será usada para dizer ao mundo marista o que está acontecendo com pessoas de todo o mundo, crianças e
adultos como você, bem como, para orientar o trabalho da iniciativa global do Instituto Marista de Levante-se! Fale! Participe! Esse trabalho faz as
mudanças acontecerem e permite que suas vozes sejam ouvidas.
Suas imagens e vídeos podem ser exibidos em revistas, jornais, outros materiais impressos, na Internet e em redes sociais como Facebook e Twitter,
na televisão, em nossa publicidade e de outras formas. É possível que pessoas de todo o mundo possam ver suas fotos e ouvir suas histórias, suas
contribuições, bem como, seus amigos e vizinhos.
Suas contribuições serão mantidas em um local seguro e poderão ser reutilizadas pela iniciativa Global do Instituto Marista de Levante-se! Fale!
Participe! em nossos materiais de comunicação no futuro.
Se você concorda com estes termos e entende tudo o que se segue, forneça seus dados e assine este formulário.
O que você aceita (detalhes legais):
• Concede ao Instituto Marista a iniciativa Global de Levante-se!
Fale! Participe!, o direito de registrar gratuitamente suas
contribuições em gravações sonoras, filmes, fotografias e qualquer
outra gravação eletrônica e usar suas contribuições em qualquer
meio ( conhecidos ou desenvolvidos no futuro) em todo o mundo e
sem qualquer pagamento.
• A iniciativa global do Instituto Marista de Levante-se! Fale!
Participe! pode editar, adaptar ou traduzir sua contribuição, e você
aceita que renuncia a todos os "direitos morais" para permitir os
usos descritos acima.
• A iniciativa global do Instituto Marista de Levante-se! Fale!
Participe! pode usar suas contribuições novamente a qualquer
momento no futuro. A iniciativa global do Instituto Marista de
Levante-se! Fale! Participe! tem o desejo de usar sua história, suas
imagens, mas não podemos garantir que isso será feito.

• A iniciativa global do Instituto Marista de Levante-se! Fale! Participe!
,também pode compartilhar seus materiais com outras associações
globais confiáveis para ouvir as vozes de crianças e jovens, e sua história
pode aparecer em suas comunicações.
• Se você está assinando em nome de uma criança, você:
• Declara que você é o pai / cuidador / responsável da(s) criança(s)
listada(s) abaixo, que tem/têm menos de 18 anos e que também você tem
mais de 18 anos. Caso contrário, peça a um parente / responsável com
mais de 18 anos para assinar em seu nome.
• Confirma que você leu este contrato e que está convencido de que está
assinando claramente o interesse da criança nomeada e, portanto,
concorda que a criança assine o contrato, e
• Na medida do seu interesse no contrato em nome de seu filho, você
concede e confirma ao Levante-se! Fale! Participe!, consentimentos e
isenções concedidos pela criança nos termos do contrato, e
• Ao aceitar isso, você permanecerá responsável pela(s) criança /
crianças o tempo todo.

Esta seção deve ser preenchida por um adulto com mais de 18 anos de idade.
Nota: Se o pai tiver menos de 18 anos, peça a um tutor com mais de 18 anos
para firmar o contrato, como por exemplo, o avô.
Por favor preencha este formulario com LETRAS MAIÚSCULAS
Estou preenchendo este formulário para mim (adulto com 18 anos ou
mais) ou em nome de um filho / filhos (eu sou o pai / responsável legal)
Nome completo (Adulto):
Nome completo da criança ou adolescente:
Dia / Mês / Ano de Nascimento:
Email: ______________________________________________ Telefone: (+55)
Endereço:
Assinatura do responsável :
Assinatura da criança ou adolescente:
Autoriza que usemos seu nome verdadeiro: SIM ( ) NÃO ( )
Mudaremos seu nome automaticamente se acreditarmos que
é necessário para sua segurança.
O consentimento que você der pode ser alterado ou retirado a qualquer momento
entrando em contato com: [Insira detalhes das organizações facilitadoras e
detalhes do contato]
Organization: _______________________Email:
Telefone: __________________________
Observe que não podemos remover imagens publicadas
anteriormente

PARA USO DO ESCRITÓRIO
Contato da organização:
Líder da organização em nome da iniciativa Global do Instituto Marista
para o Projeto Levante-se! Fale! Participe!

Todas as informações serão mantidas em segurança pela iniciativa Global do Instituto Marista de Levante-se! Fale! Participe! de acordo com a
Lei de Proteção de Dados.

FORMULÁRIO DE CONSENTIMIENTO – DIRETRIZES
O que preciso fazer antes das filmagens para
obter consentimento?
Você deve seguir algumas etapas antes de começar
para garantir o consentimento:
• Atribuir uma pessoa responsável pelo consentimento à
consulta; verifique se eles estão totalmente informados.
• Reservar tempo para o consentimento obtido em sua
programação.
• Informar completamente os entrevistados sobre a
importância do consentimento.
• Certificar-se de que o formulário de consentimento seja
traduzido para os idiomas relevantes antes de sua
consulta.
Para quem são as diretrizes do formulário de
consentimento?

Consentimento, se for maior de idade e puder entender
o que é solicitado.
O que acontece se alguém não preencher o formulário?
O consentimento deve, de preferência, ser obtido por
escrito, usando o formulário de consentimento. Nas
circunstâncias em que alguém não deseja assinar o
formulário, o consentimento deve ser registrado na
câmara para que possa ver o rosto do contribuinte,
demonstrando que as informações de consentimento
foram fornecidas e compreendidas. Você não precisa
que este filme seja de alta qualidade; um arquivo em um
celular é adequado para isso. Uma fotografia da pessoa
que assina é aceitável quando não é possível filmar, mas
o filme é juridicamente mais vinculativo, portanto, faça
quando puder. Se o consentimento for filmado,
certifique-se de fornecer um registro ao comissário /
gerente de filmagem.

obter o consentimento dos pais de uma criança antes da
consulta, os professores podem obter o consentimento
em seu nome, se os pais / responsáveis tiverem
expressamente concedido à escola tal autoridade. Nesse
caso, você precisaria obter evidências por escrito disso.
Coleção de conteúdo para a mídia.
Você ainda deve obter consentimento se estiver
coletando conteúdo para uso na mídia, uma vez que não
estamos cobertos por nenhuma das leis ou acordos de
notícias, apenas as emissoras são cobertas. Também
podemos usar seu conteúdo para outras mídias e,
portanto, ainda precisaríamos de consentimento.

O que são "direitos morais"?
"Renunciar aos seus direitos morais" significa que você
não terá o direito de tomar nenhuma decisão sobre como
suas imagens são usadas depois de coletadas. No
Essas diretrizes são para todos os funcionários, pais e
responsáveis que obtêm o consentimento dos Preciso preencher mais de um formulário para uma entanto, lembre-se de que sempre usaremos suas
imagens com responsabilidade.
contribuintes sujeitos a filmes, fotografias, entrevistas ou família?
perguntas. A obtenção do consentimento informado é
obrigatória para qualquer pessoa que colete imagens, Você pode usar um formulário para pais e filhos, se um Nomes nos formulários de consentimento
filmagens, áudio ou histórias / contribuições escritas de segundo pai estiver presente e forem coletados o Lembre-se de marcar a caixa no final do formulário se
conteúdo deles, eles deverão preencher um formulário uma pessoa não quiser usar seu nome real. Se o
alguém.
separado; eles podem escolher qual dos pais o contribuinte sugerir uma modificação, verifique se ela está
completará. Por exemplo, uma mãe pode preencher um claramente escrita no formulário de consentimento ao
Línguas
O formulário de consentimento está disponível em formulário para si e para seus quatro filhos e, em lado desta caixa de seleção. No entanto, nem sempre
inglês, francês, espanhol e português. Certifique-se de seguida, o pai preencherá um formulário separado. Em podemos usar o nome fornecido se for considerado
que, se você for a um lugar onde precisa usar um idioma casos como este, em que o formulário é preenchido por inadequado. O líder do país correspondente deve
diferente do acima, tenha o formulário traduzido antes mais de um contribuinte, lembre-se de coletar as fornecer nomes alternativos, solicitar uma lista antes de
assinaturas de todos os contribuintes no formulário.
concluir sua tarefa. Em algumas situações, podemos
do início da coleta de consentimento.
Por que precisamos de um formulário de Isso ainda não foi legalmente concluído, portanto é uma alterar o nome de uma pessoa para sua própria
segurança.
consentimento? Obter o consentimento informado de declaração que deverá ficar retida por enquanto.
todos os contribuintes significa que a pessoa que você
Anonimato
está arquivando sabe exatamente o que está O que devo fazer se o contribuinte for analfabeto?
capturando e como esse material pode ser usado no Se um adulto não pode ler ou escrever, mas leu o As pessoas entrevistadas, filmadas ou fotografadas,
futuro. Eles devem entender que, ao assinar o Formulário de Consentimento e está satisfeito por anonimamente, ainda devem assinar os formulários de
formulário, atribuem todos os direitos de sua entender a natureza do consentimento, ele ainda pode consentimento.
contribuição à iniciativa Global do Instituto Marista para assinar o formulário da maneira que for mais
ouvir as vozes de crianças e jovens, que podem usá-lo conveniente para ele, por exemplo, uma impressão Re-consentimento
em uma ampla variedade de mídias e compartilhar com digital. Nesse caso, você deve capturar o consentimento Em alguns casos, pode ser necessário verificar se o
explicado e obtido na câmara, mostrando a face do consentimento ainda é aplicável. Por exemplo: Se você
partes confiáveis.
Precisamos do consentimento para prestar contas aos contribuinte que mostra que as informações de estiver filmando uma criança doente e tiver obtido seu
nossos beneficiários; portanto, fornecemos a eles uma consentimento foram fornecidas e compreendidas. consentimento antes, verifique se ela continua
cópia do formulário e combinamos o tempo necessário Certifique-se de fornecer um registro disso ao seu consentindo com os termos estabelecidos. após a
doença. O mesmo respeito se aplica aos pais de uma
para discutir o consentimento antes do início da comissário / gerente.
criança que venha a falecer. Você não precisa preencher
consulta. Também precisamos da iniciativa Global do
Instituto Marista para ouvir as vozes de crianças e O que devo fazer se não houver um adulto um formulário adicional, mas deve informar o gerente, se
o consentimento for retirado. Certifique-se de preencher o
jovens a serem legalmente cobertas pelo uso deste responsável para assinar o formulário?
conteúdo. Sem documentação escrita, a iniciativa Nas situações em que um dos pais ou responsável não formulário de consentimento detalhado, pois podemos
Global do Instituto Marista de ouvir as vozes de crianças pode dar seu consentimento em nome de uma criança, precisar obter o consentimento posteriormente, sem a sua
e jovens, pode não estar clara e violar os códigos de uma avaliação de risco da situação deve ser realizada e participação.
seu comissário / ou gerente deve ser informado, ele
publicidade e as práticas de marketing.
consultará outros colegas como a equipe do Programa O que faço com os formulários de consentimento
de País, o representante de proteção à criança e / ou a completos?
Como preencher o formulário?
Verifique se todos os campos do formulário foram equipe Jurídica, e tomar a decisão final sobre o nível de Uma vez assinado o formulário, uma cópia deve ser
preenchidos com clareza e caneta. A linguagem legal risco e se a reunião deve continuar ou se o conteúdo já entregue ao contribuinte. A cópia assinada, juntamente
usada no Termo de Consentimento é muito oficial; foi cumprido. Isso deve ser feito antes das filmagens, se com toda a documentação de apoio, deve ser devolvida
portanto, explique aos seus funcionários exatamente o você estiver ciente de que entrará em uma situação em à iniciativa Global do Instituto Marista de Levante-se! Fale!
Participe! - consulte o líder da organização. Em alguns
que eles estão assinando e aguarde o tempo que o que isso provavelmente ocorrerá.
contribuinte exigir para discussão e consideração. Observe que as Organizações Facilitadoras, tais como: casos, as unidades administrativas podem solicitar a
Quaisquer que sejam as circunstâncias, você nunca MEMBROS PESSOAIS, PROFESSORES, AMIGOS DA manutenção de formulários de consentimento. Você
FAMÍLIA E OUTRAS CRIANÇAS PRÓXIMAS, NÃO pode fornecer uma cópia, mas deve manter a forma
deve apressar o contribuinte.
ASSINAR
FORMULÁRIO
DE original. Se o consentimento estiver na câmara, reenvie
Certifique-se de dar às pessoas a oportunidade de fazer PODEM
perguntas e levantar quaisquer preocupações que CONSENTIMENTO EM NOME DOS CONTRIBUINTES, o registro com as alterações que tiverem sido feitas.
possam ter. Elas não devem se sentir pressionadas a por se tratar de um conflito de interesses e sua Todos os formulários de consentimento são
fazer uma contribuição; se você tiver alguma dúvida, assinatura não será juridicamente vinculativa.
confidenciais e devem ser armazenados em um local
destaque-a ao comissário / líder do diretor de filmagem
seguro, e qualquer cópia deve ser removida / destruída
que tomará uma decisão sobre o uso ou não do Consentimento para grupos de pessoas.
com segurança depois que os originais forem passados
Se você estiver fotografando um grupo grande, em que para a Iniciativa Global do Instituto Marista para Levanteconteúdo.
Você DEVE preencher a tabela na parte inferior do há crianças ou adultos individuais que NÃO PODEM ser se! Fale! Participe!
não
será
necessário
obter
o
documento intitulada "para uso local". Não preencha o identificados,
consentimento. Se você estiver fotografando um grande Prazos
título da caixa "para uso no escritório".
grupo em que indivíduos e crianças PODEM ser Os formulários de consentimento devem ser retornados
Quem precisa preencher um
formulário de identificados, você deve reunir os Formulários de junto com o conteúdo. Isso é muito importante, pois SEM
Consentimento de cada membro do grupo.
consentimento?
O FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO, NÃO
Todas as crianças e adultos que são fotografados, Se você estiver filmando eventos como vigílias ou PODEMOS USAR SEU CONTEÚDO.
filmados, entrevistados ou participam da Consulta da mesmo pessoas na rua deve, SE FOR SEGURO fazêAliança Global para Acabar com a Violência contra lo, fazer todo o possível para que as pessoas tomem Use o tempo
Crianças devem preencher um Formulário de consciência de sua presença e obtenham seu Os formulários de consentimento são válidos
Consentimento. Isso inclui a equipe. Idealmente, isso consentimento. Se isso não for possível, avalie os riscos indefinidamente, salvo indicação em contrário.
acontecerá antes da coleta de conteúdo, mas se isso de filmar sem consentimento e informe seu comissário / Com quem devo entrar em contato se tiver alguma dúvida
gerente de consulta / que decidirá o nível de risco e se sobre consentimento?
não for possível, que se faça tão logo seja possível.
deve ou não usar o conteúdo.
Quem deve assinar o formulário de consentimento?
Se você tiver alguma dúvida sobre o consentimento, entre
Um adulto (acima de 18 anos) pode preencher seu
em contato com o Ministério Marista de Educação e
Consentimento em reunir conteúdo nas escolas
próprio formulário de consentimento;
Evangelização, Casa Geral de Roma.
Qualquer pessoa abaixo de 18 anos é classificada como
criança e deve ter um dos pais, responsável legal que
preencha seu Formulário de Consentimento. Um
professor ou amigo da família não é um prestador de
cuidados ou tutor legal, portanto, você deve perguntar
seu grau de relacionamento em detalhes, se não tiver
certeza. A criança também deve assinar o Termo de

Você deve obter formulários de consentimento para
todas as pessoas em grupos infantis, escolas, "espaços
adequados para crianças" e outros grupos de atividades
organizadas em que as crianças são o foco. Nesses
casos, você pode solicitar que os líderes da escola ou
do grupo de atividades obtenham consentimento antes
de qualquer visita. Nos casos em que não é possível

