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Circular 269/2019                              

Santa Maria, 25 de setembro de 2019 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis 
 
É com alegria que comunicamos aos senhores (as), que o projeto de Iniciação Científica do seu (sua) filho (a) foi 
selecionado para participar da Mostra de Iniciação Científica que acontecerá na PUCRS, no dia 3 de outubro, quinta-
feira. Os estudantes, além da Mostra, participarão, no dia 4 de outubro (sexta-feira) do Open Campus, na PUCRS, tendo 
hospedagem, em Hotel em Porto Alegre. 
Com o objetivo de qualificar a participação dor estudantes, realizaremos a viagem para o campus da PUC/POA, com o 
seguinte roteiro. 

 
ROTEIRO: 
Saída: 3/10, quinta-feira, às 3h na frente do Colégio Marista Santa Maria; 
8h – Chegada na PUCRS - (51) 3320 3521; 
19h – Ida para o hotel; 
7h – 4/10, quinta-feira, ida para o Open Campus na PUC-RS; 
8h – Credenciamento na PUCRS; 
9h30, 11h, 14h30 e 16h – Oficinas; 
19h - Retorno para Santa Maria; 
Chegada: 4/10, sexta-feira 24h na frente do Colégio Marista Santa Maria. 
 
Informações e orientações: 

 Os estudantes menores de 16 anos deverão registrar em cartório a autorização de viagem, anexa, segundo a lei 13.182/19; 

 A autorização do Responsável deverá ser entregue até o dia 30/9, segunda-feira, para a Coordenação Pedagógica; 

 Os estudantes foram orientados pelo SOE a realizarem sua inscrição no Open Campus; 

 Os estudantes deverão estar devidamente uniformizados em todos os momentos; 

 Os estudantes somente poderão embarcar uniformizados e de posse do seu documento de identificação e a carteira do 
Plano de saúde do qual sejam beneficiados; 

 Os estudantes serão acompanhados pelos orientadores de seus respectivos Projetos de Iniciação Científica; 

 O transporte será realizado em uma van e as despesas ficarão a cargo do colégio (o transporte de ida será o mesmo da 
volta); 

 Os estudantes da Mostra de Iniciação Científica ficarão hospedados no Hotel Açores Premium - R. Ernesto Alves, 273 - 
Floresta, Porto Alegre - RS, sob a responsabilidade do professor Carlos Eduardo Crossetin Glufke e da Coordenadora 
Pedagógica Márcia Bianchi Bocca, sendo a hospedagem paga pelo colégio; 

 As despesas com refeições serão por conta de cada estudante. Aproximadamente R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 
refeição; 

 Todo material que o estudante levar ou adquirir será responsabilidade sua cuidá-lo; 

 O estudante não está autorizado a sair das dependências da PUCRS; 

 Os responsáveis pelos estudantes que precisarem tomar alguma medicação deverão, antecipadamente, contatar com o 
Colégio para que sejam tomadas as providências e o acompanhamento necessário; 

 Encarecemos que seu (sua) filho (a) seja orientado (a) no sentido de aderir e observar as regras estabelecidas, para garantir 
a tranquilidade no desenvolvimento da programação e o êxito nos estudos que serão realizados; 

 Informações complementares poderão ser obtidas na Coordenação Pedagógica. 

 
Atenciosamente, 

Márcia Bianchi da Silva Bocca | Coordenadora Pedagógica EM 
 

(preencher, recortar e devolver à Coordenação Pedagógica até 30/9, segunda-feira) 
 
Cientes do teor da Circular 269/19 - Informa sobre a viagem para a Mostra de Iniciação Científica, na PUC-RS, em Porto Alegre, dia 
3/10 e para a participação no Open Campus, dia 4/10. 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo meu (minha) filho (a) ___________________________________ do ______ Ano, turma: _______, do Ensino Fundamental, 
a participar do evento. RG:___________________. Fone: ____________________. Cel. Aluno: ______________________. 
 
Assinatura do Pai, Mãe ou do (a) Responsável: ___________________________________________         Em: _____/___/2019  
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AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM 
 

(MENORES DE 16 ANOS - DEVE SER REGISTRADA EM CARTÓRIO) 

 

Eu, ___________________________________________________, portador de documento de 

Identidade n° _______________________, CPF _______________________ autorizo meu filho (a), 

_________________________________________________, da turma _______ do ______ ano, do 

Ensino _________________, portador da Identidade nº _________________________, a participar 

de uma viagem pelo Colégio Marista Santa Maria,  devidamente acompanhado de professores da 

instituição, a ser realizada nos dias 3 e 4 de outubro de 2019, para Porto Alegre – RS. 

Esta autorização se baseia na alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei nº 

13.812, publicada em 18 de março de 2019. 

 

 

Assinatura do Responsável 

Santa Maria, _______de ___________________de 2019 

 


