Matrícula no Seminário
Opções para matrícula no Seminário: (1) preencha este formulário ou (2) faça sua matrícula pela Internet
no site seminary.LDS.org/register.
Observação: Alunos dos programas em horário escolar devem incluir o horário em seu calendário
escolar.

Informações do Aluno

Favor escrever de forma legível.

Nome (prenome, nome do meio, sobrenome)
Data de nascimento (dia, mês, ano)

Ala ou ramo

Religião

Sexo

□ Masculino □ Feminino □ SUD

Nome de preferência

Idioma de preferência
Estaca ou distrito

Série escolar no próximo ano

Frequência ao Seminário e à escola

□ Outra

Informações do Contato Principal (Pais ou Responsáveis)
Nome (prenome, sobrenome)

Telefone residencial

Celular

Endereço postal

Telefone comercial

Número para mensagem de texto

Cidade

Estado ou província

CEP

E-mail

País

País para mensagem de texto

Meio de contato de preferência
□ Residência □ Trabalho □ Celular
□ E-mail □ Não entrar em contato

□ Mensagem de Texto

Informações do Contato Secundário (Pais ou Responsáveis)
Nome (prenome, sobrenome)

Telefone residencial

Celular

Endereço postal

Telefone comercial

Número para mensagem de texto

Cidade

Estado ou província

CEP

E-mail

País

País para mensagem de texto

Meio de contato de preferência
□ Residência □ Trabalho □ Celular
□ E-mail □ Não entrar em contato

Assinaturas

□ Mensagem de Texto

Ao assinar este formulário de matrícula, você aceita o contrato abaixo.

Estudante

Data

Pai/Mãe (ou responsável)

Data

Contrato

Permissão para Participar do Seminário
Participar do Seminário é um privilégio e lhes damos as
boas-vindas. Você e seu filho (“vocês”, coletivamente) autorizam
e aceitam participar dos debates, das atividades e das aulas
do Seminário, inclusive caso seu filho se matricule no Seminário
diário, que ocorre durante a semana. Vocês concordam em
obedecer às normas do Seminário (incluindo a exigência de
frequência regular e pontual às aulas) e também concordam
que os Seminários e Institutos de Religião, um departamento
da Corporação do Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, e suas entidades legais afiliadas
(“nós”), não são responsáveis por quaisquer danos que resultem
de sua falha em obedecer a essas normas.
Normas de Privacidade Quanto às Informações do Aluno
Vocês concordam que podemos coletar e processar suas
informações pessoais contidas neste formulário e em seu
registro de membro (caso sejam membros de A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias) para propósitos
relacionados à sua matrícula, sua participação no Seminário
e para responder a quaisquer perguntas ou assuntos que
possam surgir enquanto estiver no Seminário. Entendem que

suas informações pessoais podem ser transferidas para a sede
da Igreja nos Estados Unidos e autorizam essa transferência,
se for o caso. Suas informações pessoais podem ser retidas
por tempo indeterminado como parte do registro histórico
permanente da Igreja. Jamais venderemos suas informações.
Utilizamos medidas técnicas e organizacionais para proteger
as informações pessoais que recebemos contra perda, uso
indevido, alterações não autorizadas e para proteger sua
confidencialidade.
Estudos e pesquisas: Se lhes for pedido para participar
de uma pesquisa, vocês entendem que a participação é
totalmente voluntária e que é permitido deixar de participar
a qualquer momento. Quaisquer informações pessoais que
fornecerem como parte de um estudo de pesquisa (por
exemplo, endereço de e-mail ou número de telefone celular)
serão usadas apenas com a finalidade de entrar em contato
com vocês para falar a respeito de sua participação em futuros
estudos e futuras pesquisas. Vocês podem optar por não
entrarmos em contato.
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Matrícula no Seminário — continuação
Liberação para Uso de Imagem
Podemos ter a oportunidade de filmá-los ou gravá-los em uma
situação no Seminário. Usos prováveis incluem, mas não estão
limitados a: atividades de ensino à distância, treinamento de
professores e fotos ou vídeos em anuários, serões, boletins,
sites ou redes sociais. Com essa finalidade, vocês cedem
e irrevogavelmente nos garantem o direito e a permissão
de usar, sem limite de tempo, número, idioma, lugar e/ou
meio de comunicação (inclusive as mídias futuras e ainda
desconhecidas), reproduzir, distribuir, exibir, executar, criar
trabalhos derivados de ou sublicenciar quaisquer imagens
ou gravações nas quais apareçam no Seminário. Vocês nos
autorizam o uso ou a gravação de seu nome, sua voz, sua
imagem, sua semelhança e seu desempenho; entrevistá-lo
e gravar sua entrevista; copiar, reproduzir, adaptar, editar,
resumir e gravar para uso a nosso critério. Vocês autorizam
a reprodução, a venda, os direitos autorais, a exibição, a
transmissão, o armazenamento eletrônico e/ou a distribuição de
imagens ou gravações sem limitação, a nosso critério. Vocês,
pelo presente, isentam-nos de toda e qualquer responsabilidade
proveniente de tais usos e tal publicação e renunciam a todos os
direitos de compensação supracitados.

encaminhamento. Embora monitoremos algumas comunicações,
não conseguimos monitorar todas elas. Comunicações
eletrônicas não são seguras. Não garantimos que vocês não
serão expostos a mensagens, materiais e vírus ou a outros
softwares maliciosos indesejados. Mensagens com conteúdo
inapropriado poderão ser apagadas sem notificação e poderão
não ser entregues aos destinatários. Vocês concordam em
não enviar ou encaminhar qualquer mensagem que seja
obscena, difamatória, ilegal, odiosa ou que infrinja ou viole
os direitos alheios. As Ferramentas do Seminário podem ser
utilizadas somente para comunicação com outros alunos,
professores e líderes eclesiásticos para tratar de assuntos e
eventos relacionados ao evangelho. É proibido fazer download,
redistribuir ou postar (por exemplo, no YouTube ou no Facebook)
qualquer arquivo de texto, imagem, som ou vídeo das
Ferramentas do Seminário.
Não nos responsabilizamos por nenhum dano (inclusive a
perda de dados) causado por seu uso ou por sua falta de
habilidade com o uso das Ferramentas do Seminário ou
quaisquer outros materiais ou mensagens lá fornecidos
ou fornecidos por outros usuários ou sites correlatos.
AS FERRAMENTAS DO SEMINÁRIO SÃO FORNECIDAS
“COMO ESTÃO”. EXIMIMO-NOS DE FORNECER TODO E
QUALQUER TIPO DE GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUSIVE: GARANTIAS DE TÍTULO, MERCANTILIDADE
E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. NÃO
GARANTIMOS QUE AS FUNÇÕES DAS FERRAMENTAS
DO SEMINÁRIO SEJAM ININTERRUPTAS OU LIVRES DE
ERROS, QUE OS DEFEITOS SEJAM CORRIGIDOS OU QUE
QUAISQUER SITES OU SERVIDORES QUE O MANTÊM EM
FUNCIONAMENTO ESTEJAM LIVRES DE VÍRUS OU DE
OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS.

Norma de Internet e Navegação Online
Fornecemos diversos recursos eletrônicos para possibilitar sua
participação no Seminário. Vocês podem decidir usar esses
recursos, mas se o fizerem, aceitam as seguintes condições:
Quando acessarem a Internet usando nossas instalações,
equipamento ou tecnologia sem fio, podemos coletar
informações de seu navegador da web. Essas informações
podem incluir seu endereço de IP, tipo de navegador, sistema
operacional e sua preferência de idioma; quaisquer páginas
da web que visitaram antes de entrar em nosso site; a data e
o horário de cada visita e quais informações pesquisaram em
nossos sites. Também usamos cookies e GIFs invisíveis para
coletar informações online. É possível mudar as configurações
do navegador para não aceitar os cookies ou para avisá-los
antes de aceitar cookies de sites que visitam. Caso configurem
seu navegador para não aceitar cookies ou GIFs invisíveis,
contudo, talvez não seja possível usar algumas seções ou
funções de nossos sites.

Diversos
Vocês são responsáveis pela obediência a todas as leis e às
regulamentações de sua área, mas este Contrato é regido pelas
leis do Estado de Utah, EUA, tornando sem efeito quaisquer
princípios de conflitos legais. Toda e qualquer ação legal que
vocês venham a iniciar com referência a este Contrato ou
qualquer questão relacionada ao Seminário será levada para
os tribunais estaduais ou federais sediados no Condado de Salt
Lake, Utah, EUA; e, pelo presente instrumento, vocês consentem
com a jurisdição individual desses tribunais e a ela se submetem
nos litígios dessa natureza. Se qualquer condição do Contrato
mostrar-se ilegal, nula ou impossível de ser cumprida no todo
ou em parte, as outras condições permanecerão intactas, a
menos que determinemos que a condição inválida ou impossível
de ser cumprida seja um termo essencial deste Contrato, caso
em que podemos, a nosso inteiro critério, corrigir este Contrato.

Os sites, softwares, conteúdos, servidores, outras tecnologias
e outros materiais usados para a entrega de programas
do Seminário (“Ferramentas do Seminário”) são de nossa
propriedade ou temos suas licenças e o direito de operá-los.
Podemos monitorar todas as comunicações (e-mail, mensagens
de texto, mídias sociais, etc.) que utilizem as Ferramentas do
Seminário ou que se realizem nelas, a fim de verificar se há
conteúdo inadequado ou ilegal. Podemos encaminhar esse
conteúdo para líderes eclesiásticos ou para fiscais da lei,
conforme necessário, para proteger os interesses dos alunos
e da Igreja. Vocês consentem com esse monitoramento e

Caso tenham dúvidas ou preocupações a respeito
deste Contrato, favor enviá-las por e-mail para
siregistration@LDSchurch.org, ou entrem em contato
com seu administrador local do Seminário.
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