Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura – ProPPEC
Grupo de Informática na Educação
Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação (Curso de Ciência da Computação)
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Convidamos seu filho (a) para participar de um evento muito importante para nossa comunidade,
a 2 ª edição do evento Tem Ideia na Rede, que esta sendo organizado pela UNIVALI em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação de Itajaí.
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de autorizar a participação de
seu filho (a) e a divulgação de imagem em eventos, publicações científicas e outros veículos de
divulgação, assine ao final deste documento que está em duas vias, sendo que uma das vias será sua e a
outra ficará com a instituição organizadora (UNIVALI).
INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO:
Título do Evento
Tem Ideia na Rede
Professor Organizador
André Luiz Maciel Santana
Telefone para contato
(47) 3341-4236 – LITE (Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação)
E-mail de contato
lite@univali.br

O que é o Tem Ideia na Rede
O evento Tem Ideia na Rede é uma feira de ciências com viés tecnológico, e que levou a
aprendizagem criativa para alunos das escolas municipais em Itajaí, Santa Catarina. Na edição de
2016 tivemos a participação de 209 estudantes do 5˚ ao 9˚ ano de 28 escolas do nosso município
e que utilizaram a ferramenta Scratch para desenvolver projetos multidisciplinares. Neste ano, o
Tem Ideia na Rede acontecerá durante o segundo semestre de 2017 nas próprias escolas
municipais e tem como missão promover uma maior integração entre as escolas.
O encerramento acontecerá em forma de feira pública e ocorrerá em novembro de 2017.

Solicitamos sua autorização para que seu filho (a) ______________________________ possa
participar do evento. Demonstrando sua concordância com os termos acima mencionados, contamos
com a sua assinatura abaixo:

Nome Completo: ___________________________
Assinatura: ________________________________
__________________________
André Luiz Maciel Santana
Itajaí, 22 de agosto de 2017

