
 

 

 

 

 

Dispõe sobre Edital de Ingresso de Alunos no Programa Pátria Amada Mirim 

– PAM INTERATIVO 2022/02 

 
 

O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Universidade Estadual do Tocantins 

– Unitins, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, por meio do DECRETO 

Nº 6.109, DE 18 DE JUNHO DE 2020, torna pública a Chamada de Seleção de 

Alunos, mediante as condições estabelecidas nesta chamada pública. 

O Programa Pátria Amada Mirim – PAM – Interativo constitui-se como programa do 

Governo do Estado do Tocantins, que tem por finalidade contribuir com a perspectiva 

da formação integral e cidadã, do compromisso e da responsabilidade 

socioambiental para crianças e adolescentes da rede pública estadual de ensino. 

Os (as) alunos (as) terão 04 (quatro) horas de estudo realizadas nas suas 

residências, compartilhando informações com sua família, utilizando o material 

impresso individual chamado de Trilha pedagógica. 

Foram elaboradas 04 (quatro) Trilhas de educação ambiental com temáticas 

diferentes dividas em 06 (seis) níveis, com a finalidade de orientar e contribuir para 

o aprendizado do aluno. 

As aulas presenciais acontecerão 01 (uma) e/ou 02 (duas) vezes ao mês com 

duração de 04 (quatro) horas por aula, sendo 2 horas cada nível, orientando, 

retomando conceitos e aplicando as trilhas digitais (games). 

As atividades serão realizadas nas unidades escolares contempladas pelo programa 

no contraturno e/ou aos sábados com aulas presenciais acompanhadas por 

profissionais capacitados e com experiência. 

A equipe do PAM Interativo em cada município será constituída por Tutores 

Pedagógicos, Coordenadores Locais e Manipuladores de Alimentos, selecionados, 

através do Edital de Seleção realizado em cada unidade escolar contemplada com 

o programa. 

EDITAL Nº10/2022 PARA INGRESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL NO PROGRAMA PÁTRIA AMADA MIRIM – PAM INTERATIVO 
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1. O OBJETIVO: 

Promover o ingresso dos alunos do Ensino Fundamental – do 6º ao 9º ano da 

Rede Estadual de Ensino às turmas do Programa Pátria Amada Mirim – PAM 

Interativo. 

 
2. DAS VAGAS: 

2.1 Serão destinadas vagas para chamada imediata e para formação de cadastro 

reserva, nas escolas dos municípios atendidos pelo programa; 

2.2 A inscrição do aluno interessado no programa deverá ser realizada na escola 

que está matriculado. 

 
3. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E UNIDADES ESCOLARES: 

A relação dos municípios participantes, unidades escolares contempladas e 

quantidade de vagas estão disponíveis no anexo IV deste Edital. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES: 

4.1 As inscrições para o programa serão realizadas via sistema PAM, nas 

secretarias das Unidades Escolares pelos pais ou responsáveis, conforme 

cronograma disposto no item 7, munido dos seguintes documentos originais: 

a) Certidão de nascimento ou RG do candidato; 

b) RG e CPF dos pais e/ou responsável; 

c) Comprovante de residência atualizado, datado de até 04 (quatro) meses; 

d) Em caso de deficientes e/ou portador de doenças crônicas, apresentar o laudo 

médico original; 

e) Declaração de matrícula e frequência na rede pública de ensino; 

f) Comprovante atualizado do Cadastro Único (CadÚnico) para Programas 

Sociais, constando o Número de Identificação Social (NIS) do responsável 

do aluno, que componha o núcleo familiar no qual o aluno esteja cadastrado, 
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devendo apresentar cópia do comprovante do cadastro. Caso não tenha essa 

informação, o responsável familiar poderá retirar o documento no CRAS ou 

acessando o link: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico; 

g) Comprovante de renda dos membros do grupo familiar ou declaração emitida 

por órgão competente; contra cheque ou declaração de atividade remunerada 

(modelo anexo V) ou declaração de inexistência de atividade remunerada 

(modelo anexo II). 

4.2 As inscrições que não atenderem às condições de participação previstas no 

item 10 serão automaticamente canceladas; 

4.3 Os pais e/ou responsáveis pelo ato de inscrição concordam com as regras 

constantes nesta chamada pública. 

 
5. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM: 

5.1 No ato da inscrição, os pais e/ou responsáveis assinarão o Termo de 

autorização para uso de imagem. Compreendido como o uso de imagem em todo 

e qualquer material como fotos, documentos e outros meios de comunicação, para 

ser utilizada institucionalmente pelo Governo do Estado do Tocantins e BRK, sejam 

essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno 

dessas instituições, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 

 
5.2  DAS ATIVIDADES: 

5.3 As atividades serão realizadas nas Unidades Escolares contempladas pelo 

programa; 

5.4 O programa será desenvolvido no contraturno da jornada escolar e/ou aos 

sábados e caracteriza-se como um conjunto de ações integradas aos eixos da 

educação ambiental, que visam desenvolver habilidades e competências 

relacionadas à sustentabilidade, pensamento crítico, ética e responsabilidade frente 
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à preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; 

5.5 Os alunos contemplados pelo programa permanecerão na escola no 

contraturno e/ou aos sábados e serão atendidos com uma alimentação, conforme 

previsto na legislação, com recomendação nutricional nos dias de atividades em 

formato presencial; 

5.6 O horário de execução das atividades do programa está condicionado à 

disponibilidade da organização da rotina escolar de cada unidade; 

5.7 As atividades do PAM terão duração de 04 (quatro) horas e acontecerá 01 

(uma) e/ou 02 (duas) vezes ao mês; 

5.8 As atividades do PAM Interativo serão acompanhadas por profissionais 

capacitados e com experiência; 

5.9 Nos períodos de férias escolares as atividades serão suspensas, retomando-as, 

conforme o calendário escolar oficial da Secretaria de Educação - SEDUC. 

6. DO CRONOGRAMA: 
 

PERÍODO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

30/06/2022 Publicação do Edital da Chamada Pública 

01/08/2022 Período para pedidos de impugnação 

01/08 a 03/08/2022 Divulgação junto à rede estadual de ensino 

04/08 a 05/08/2022 Inscrição junto à rede estadual de ensino 

08/08/2022 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 

09/08/2022 Prazo para recursos 

10/08/2022 Prazo para análise dos recursos 

10/08/2022 Publicação do resultado final 

11/08 a 17/08/2022 Período de matrículas nas Unidades Escolares 

 
O cronograma está sujeito a alterações, por decisão da Comissão Organizadora da 

Chamada Pública. 
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7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

7.1 O recurso deverá ser preenchido no Sistema PAM pela (o) secretária (o) com o 

acompanhamento dos pais e/ou responsável pelo aluno, conforme o cronograma 

item 7; 

7.2 Os recursos serão apreciados pela Comissão Organizadora/Avaliadora da 

Chamada Pública, conforme cronograma. 

 

8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DO ALUNO: 

8.1 A matrícula será realizada pelo responsável do aluno apto, que deverá 

comparecer à Unidade Escolar para efetivação da matrícula no programa, munido 

dos documentos originais usados no ato da inscrição e comprovante de conta 

bancária válida em nome do responsável pelo aluno; 

8.2 Na ausência de quaisquer dos documentos acima descritos ou em caso de 

informações divergentes ou incompletas, a matrícula não será efetivada; 

8.3 O responsável pelo aluno, no ato da matrícula, deverá preencher e assinar o 

Termo de Autodeclaração de Responsabilidade do Aluno, em anexo ao sistema 

PAM;  

8.4 O período de matrícula é definido neste edital, conforme o cronograma, item 7. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

9.1 Estar regularmente matriculado, frequentando presencialmente do 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental na Rede Estadual de Ensino da escola contemplada, pelo 

programa, em seu município; 

9.2 Ter frequência mínima de 80% na Unidade Escolar Regular; 

9.3 Apresentar a inscrição no CadÚnico com dados atualizados. 

9.4 Saber ler e escrever de acordo com as competências e habilidades dos 

referidos anos; 

9.5  Ter disponibilidade de horário no contraturno e/ou aos sábados para cumprir as 

atividades do Programa (informar no ato da inscrição o turno que está 

matriculado). 

 
10. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E CLASSIFICAÇÃO:
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10.1 São critérios de admissão e classificação por ordem de pontuação: 
 

Critérios Pontuação para classificação 

Pontuação 

Máxima 

Renda familiar 

 De meio a um salário mínimo – 5 

pontos; 

 De um e meio a dois salários mínimos - 

4 pontos; 

 De dois e meio a três salários mínimos - 

3 pontos; 

 De três e meio a quatro salários 

mínimos - 2 pontos; 

 Acima de quatro salários mínimos - 1 

ponto. 

 
5 pontos 

Ter deficiência e/ou possuir 

algum membro familiar deficiente 

ou com doenças crônicas, 

residindo na mesma moradia com 

laudo médico original. 

 
 

1 ponto 

 
 

1 ponto 

Famílias chefiadas por mulheres 1 ponto 1 ponto 

Quantidade de membros 

menores (de 0 a 17 anos) na 

família, residindo na mesma  

moradia (igual ou superior a três) 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

 

10.2 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte 

ordem: 

a) Menor renda familiar; 

b) Maior número de pessoas menores (de 0 a 17 anos) na família, residindo na 

mesma moradia. 

c) O candidato com deficiência e/ou doença crônica com laudo médico original; 

d) Maior idade. 

10.3 Considerar-se-ão aptos ao ingresso os candidatos que constarem na lista de 

resultados como aptos, sendo que os demais serão classificados e comporão
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o cadastro reserva, conforme as condições, critérios e pontuação estabelecidos 

nesta Chamada Pública. 

 
11. HOMOLOGAÇÃO: 

11.1 As inscrições serão homologadas e publicadas em ordem de classificação por 

Unidade Escolar, no Diário Oficial do Estado e no Site Oficial das instituições 

parceiras. 

 
12. DA CONVOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ALUNO SELECIONADO: 

12.1 A convocação dos alunos aptos para ingresso no programa será realizada 

mediante a comunicação oficial às Diretorias Regionais de Educação – DREs, 

Unidades Escolares e páginas oficiais das instituições parceiras. 

12.2 No caso de desistência, transferência ou não comparecimento injustificado do 

aluno às aulas do programa, a inscrição será cancelada, ensejando no chamamento 

de aluno do cadastro reserva, obedecendo à ordem de classificação; 

12.3 O aluno terá sua matrícula cancelada do programa se faltar 02 (dois) níveis 

consecutivo nas aulas presenciais, sem justificativa. 

 
13. DA PERMANÊNCIA: 

13.1 Ter frequência mínima de 80% no programa e na escola. 

 
 

14. DA BOLSA-AUXÍLIO: 

14.1 Será destinada bolsa-auxílio no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a cada 

04 (quatro) horas de aula, no período de execução do programa aos alunos 

matriculados e frequentes, pagos no mês subsequente; 

14.2 O pagamento da bolsa-auxílio será efetuado em conta bancária ativa do 

responsável e estará vinculado à manutenção da frequência do aluno no ensino 

regular e no programa, igual ou superior a 80%; 

14.3 Em caso de desistência no período de execução das trilhas/aulas o mesmo 
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não terá direito à certificação e/ou recebimento de bolsa no mês posterior, sendo 

cancelada a matrícula; 

14.4 O pagamento está condicionado à assinatura e cumprimento do Termo de 

Compromisso, anexo VI, a este edital. 

 
15. ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE, DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS 

REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES: 

15.1 Cabe à Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Secretaria da 

Educação (SEDUC) e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH): 

16.1.1 Gerenciar a implementação dos procedimentos via Sistema PAM; 

16.1.2 Articular as ações com as Diretorias Regionais de Educação e 

Unidades      Escolares; 

16.1.3 Divulgar as informações relativas à Chamada Pública e Homologar 

as            inscrições e o Resultado Final. 

15.2 Cabe as Diretorias Regionais de Educação - DREs, assegurar a divulgação 

da Chamada Pública, bem como orientar e oferecer suporte as Unidades 

Escolares; 

15.3 Cabe às Unidades Escolares divulgarem a Chamada Pública, estimularem a 

participação dos alunos, e ainda fazer eventuais esclarecimentos complementares 

aos pais e responsáveis, através da secretaria da escola. 

 
16. DO CALENDÁRIO: 

O início das atividades do programa será estabelecido conforme calendário próprio, 

em consonância com o calendário escolar oficial da SEDUC e ao Comitê Municipal 

de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus - Covid19 que será divulgado 

posteriormente pela escola. As aulas terão duração de 4h e serão distribuídas em 

12 (doze) encontros, podendo as atividades e as bolsas, serem suspensas 

respectivamente a qualquer momento enquanto existir a pandemia pelo Corona 

Vírus, e retornar posteriormente, conforme recomendação da Comissão Local de 
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Segurança em Saúde e Prevenção à Covid -19 / COLSAUDE. 

 
 

17. COMISSÃO ORGANIZADORA/AVALIADORA DA CHAMADA PÚBLICA: 

As Comissões Organizadora e Avaliadora foram instituídas conforme 

PORTARIA/UNITINS/Nº 72/2022/GABREITOR, de 23 de fevereiro de 2022 e 

PORTARIA/UNITINS/Nº 71/2022/GABREITOR, de 23 de fevereiro de 2022, 

respectivamente, composta por membros/representantes das instituições envolvidas 

na execução do programa. 

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1 A substituição do aluno será de acordo com a lista de cadastro reserva por 

ordem de classificação, conforme o resultado final; 

18.2 Esta Chamada Pública terá validade para entrada de aluno no PAM Interativo 

a qualquer tempo em 2022; 

18.3 A exclusão do aluno do programa, por qualquer motivo, abrirá vaga para o 

próximo classificado no cadastro reserva, conforme ordem do resultado final; 

18.4 É de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis o deslocamento dos 

alunos para a Unidade Escolar e a permanência nas atividades do programa; 

18.5 O responsável pelo aluno e pelo recebimento da bolsa-auxílio deverá ser o 

mesmo durante todo o período do programa, exceto casos específicos, que serão 

devidamente analisados pela Comissão Organizadora; 

18.6 Todos os casos omissos ou duvidosos que não estejam expressamente 

previstos nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 
19. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:  

NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

a) Anexo I - Termo de Confidencialidade de Dados; 

b) Anexo II - Declaração de Inexistência de Atividade Remunerada; 
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c) Anexo III - Declaração de Atividade Remunerada; 

d) Anexo IV - Quadro Demonstrativo de Municípios /Escolas. 

 

 
NO ATO DA MATRÍCULA: 

a) Anexo V - Termo de Autorização para Uso de Imagens; 

b) Anexo VI - Termo de Compromisso. 

c) Anexo SISTEMA PAM - Termo de Autodeclaração de Responsabilidade do 
Aluno; 

 

 

 
Palmas, 30 de junho de 2022. 

 

 
ASSINATURA ELETRÔNICA 

KYLDES BATISTA VICENTE 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

 
ASSINATURA ELETRÔNICA 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº820 
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ANEXO I 

 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE DADOS 

 
 

O Governo do Estado do Tocantins, neste ato representado pelo Reitor da 

Universidade Estadual do Tocantins Augusto de Rezende Campos, portador 

do RG 3433305 SSP/GO, inscrito no CPF sob nº 793.465.701-30 se compromete 

a manter confidencialidade dos dados do aluno e do responsável fornecidos no ato 

da inscrição e matrícula do PAM Interativo. 

 
 
 
 
 
 

Palmas / TO , ____ de _________ de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNERADA 

 
Eu ,  (profissão)                , 

inscrito(a) no RG sob o nº  , expedido  residente 

e domiciliado(a) na   , cidade de 

  , UF , CEP . DECLARO, nos termos da 

Lei nº 7.115/83, junto à Universidade Estadual do Tocantins, que atualmente estou 

desempregado, e não recebo renda decorrente de salários, proventos, ordenados, 

aposentadorias, comissões, pró-labores, bem como outros rendimentos 

decorrentes do trabalho não assalariado, oriundos do mercado informal ou 

autônomo, nem aqueles auferidos em razão do patrimônio. Deste modo, 

comprometo-me a comunicar à Instituição de Ensino supracitada, qualquer 

alteração referente às informações prestadas nesta declaração, além de 

apresentar a respectiva documentação comprobatória. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO 

serem verdadeiras todas as informações prestadas por ocasião do presente 

processo seletivo, bem como estar ciente de que a falsidade das declarações 

firmadas ensejará a responsabilização legal prevista art. 15, §1º, da Lei nº 

12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao 

crime de falsidade ideológica, de acordo com o art. 299 do Código Penal, além de 

acarretar o imediato cancelamento do benefício ofertado em razão da Bolsa de 

estudo, ao candidato(a): . 

 

   / TO de de 2022 
 
 
 
 

 

Assinatura do declarante 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA 

Eu,   , 

inscrito (a) no RG sob o nº  , expedido pelo (a) , 

CPF     nº , residente e domiciliado(a) na 

   , cidade de , 

UF, CEP  . DECLARO, nos termos da Lei nº 

7.115/83, junto à Universidade Estadual do Tocantins, que recebo mensalmente a 

quantia aproximada de R$, (   ), oriunda do trabalho/atividade de: 

(  ) Autônomo(a), favor especificar a atividade, qual?    

(exemplos: babá, cabelereiro, costureira, cuidador de..., jardineiro, manicure, MEI- 

microempreendedor, pintor, vendedor de..., técnico de... etc.). 

(  ) Profissional liberal, favor especificar a atividade, qual? , 

(exemplos: advogado, contador, dentista, enfermeiro, arquiteto, fisioterapeuta, 

jornalista, psicólogo, engenheiro, tradutor/intérprete, etc.). 

Assim, comprometo-me a comunicar à Unitins, qualquer alteração referente às 

informações prestadas nesta declaração e apresentar a respectiva documentação 

comprobatória. 

(   ) Assalariados , favor especificar a atividade, qual? , 

(   ) Aposentados / Pensionistas, favor especificar a atividade, qual?  , 

(   ) Outros, favor especificar a atividade, qual?   , 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO 

serem verdadeiras todas as informações prestadas por ocasião do presente 

processo seletivo, bem como estar ciente de que a falsidade das declarações 

firmadas ensejará a responsabilização legal prevista no art. 15, §1º, da Lei nº 

12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao 

crime de falsidade ideológica, de acordo com o art. 299 do Código Penal, além de 

acarretar o imediato cancelamento do benefício ofertado em razão da Bolsa de 

estudo. 

  / TO, de de 2022 
 
 

Assinatura do declarante 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 30/06/2022 15:38:21.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: B16E1BFD010DF692



 

 

 

ANEXO IV 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MUNICÍPIO / ESCOLA 

 
 

Municípios Escolas 

Vagas 

imediatas 

Vagas para 

cadastro 

reserva 

Total de 

vagas 

Araguaína Escola Estadual Francisco 
Máximo de Sousa 

08 15 23 

Colégio Estadual Adolfo Bezerra 
de Menezes 

12 15 27 

 
 

Arraias 

Escola Estadual Brigadeiro Felipe 03 15 18 

Colégio Militar do Estado do 
Tocantins - Jacy Alves  de Barros - 15 15 

Colégio Estadual Silva Dourado 02 15 17 

Augustinópolis Colégio Militar do Estado do 
Tocantins La Salle 

- 15 15 

Escola Estadual Santa Genoveva - 15 15 

Buriti do 

Tocantins 

Escola Estadual Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - 04 04 

 

 
Colinas 

Instituto Educacional Gunnar 
Vingren 

- 15 15 

Escola Presbiteriana de Colinas 

do Tocantins 
- 04 04 

Colégio Estadual Girassol de 
Tempo Integral Ernesto Barros - 11 11 

Cristalândia Escola Estadual Otacílio Marques 
Rosal 

- 12 12 

Dianópolis Colégio Estadual João D‘Abreu - 15 15 

Colégio Militar do Tocantins Joca 
Costa 

- 04 04 

Figueirópolis Colégio Estadual Cândido Figueira - 13 13 

 
Guaraí 

Colégio Estadual Raimundo 
Alencar Leão 

- 15 15 

Escola Estadual Antônio Alencar 
Leão 

- 15 15 

Escola Estadual Irineu Albano 
Hendges 

1 15 16 
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Gurupi 

Centro Educacional Fé e Alegria 
Paroquial Bernardo Sayão 

- 13 13 

Escola Estadual Hercília de 
Carvalho - Extensão 

- 12 12 

Lagoa da 
Confusão 

Colégio Estadual Lagoa da 
Confusão 

03 15 18 

Miracema do 
Tocantins 

Escola Estadual Oscar Sardinha - 15 15 

Escola Estadual José Damasceno 
Vasconcelos 

03 15 18 

 

 
Palmas 

Escola Estadual Girassol de 
Tempo Integral Entre Rios 

04 15 19 

Escola Estadual Setor Sul 03 15 18 

Escola Estadual Vila União 04 15 19 

Palmeiras do 
Tocantins 

Colégio Estadual Raimundo Neiva 
de Carvalho 

- 15 15 

Escola Estadual Padre Cesare 
Lelli 

- 15 15 

Peixe  

Escola Estadual Tancredo de 
Almeida Neves 

- 05 05 

 
Porto Nacional 

Escola Estadual Irmã Aspásia - 15 15 

Escola Estadual Angélica Ribeiro 
Aranha 

- 15 15 

Escola Estadual Carmênia Matos 
Maia 

08 15 23 

São Miguel do 
Tocantins 

Escola Estadual São Miguel - 05 05 

Taguatinga 

Colégio Estadual Justino de 
Almeida 

02 15 17 

 
Tocantinópolis 

Escola Estadual Padre Giuliano 
Moretti 

- 04 04 

Escola Paroquial Cristo Rei - 14 14 
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ANEXO V 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 
Eu, , 
CPF: RG: , responsável pelo 
Aluno  _______________________ 
do Programa Pátria Amada Mirim – PAM Interativo, autorizo o Governo do Estado 
do Tocantins e BRK a utilizar  gratuitamente, por prazo indeterminado e sem limite 
de quantidade de veiculações,  emissões, retransmissões, publicações, número de 
inserções, cópias, reproduções e exemplares, os direitos de uso da sua imagem, 
som, nome ou material biográfico, produzidos durante sua participação no 
referido projeto ou em  eventos relacionados ao projeto para fins de confecção de 
material promocional, bem como para divulgação de campanha publicitária e 
promoção do Governo do Estado do Tocantins e BRK, que poderão ser 
publicados e divulgados por meio de qualquer modalidade de veículo existente, 
mesmo que não esteja efetivamente disponível em território brasileiro, tais como, 
mas não limitado a: 

d) Exibição, dentre outras, em televisão de qualquer outra espécie (TV 
aberta), circuito fechado, TV por assinatura, pay-per-view, video-on-
demand, TV interativa, inclusive via internet; 

e) Divulgação em rádio; 
f) Divulgação/exibição em jornais, outdoors, revistas, banners, cartazes, 

front light, back light, folders, folhetos ou volantes; 
g) Exibição em locais públicos e privados; 
h) Home video; 

i) Comunicação eletrônica e digital de sons e imagens; 
j) Projeção de qualquer espécie, inclusive em telas (circuito 

cinematográfico ou não), com ou sem o auxílio de equipamentos 
eletrônicos e de informática, a ser utilizada por toda e qualquer forma e 
processo de comunicação audiovisual ao público, tais como, mas não 
limitado a websites, CD-ROM, compact discs interativos, digital audio 
tape, dvd (digital vídeo disc), videocassetes, suporte de computação 
gráfica, via uso de satélites artificiais, cabo, radiodifusão e outros meios 
físicos e aéreos, bem como por qualquer mídia (impressa, eletrônica e 
internet), inclusive alternativa, tudo para utilização em âmbito nacional e 
internacional; 

k) Redes sociais do Governo do Estado do Tocantins e BRK. 
 

Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, as partes firmam o 
presente TERMO em duas vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 

                                           TO, de                   de 2022  
 

 

 
Responsável pelo aluno 
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ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

O Governo do Estado do Tocantins, neste ato representado pelo Reitor da 

Universidade Estadual do Tocantins Augusto de Rezende Campos, portador 

do RG Civil nº 3433305 SSP/GO inscrito (a) no CPF sob nº 793.465.701-30, e 

o/a Sr./Sra.       , 

portador(a) do RG nº __________________,    inscrito(a) no CPF sob  

nº_________  , gestor(a) da Unidade de Escolar de execução do 

PAM, e o/a   Sr./Sra.    , portador(a) do 

RG nº   , inscrito(a) no CPF sob nº  , 

responsável pelo aluno _____________________________________________ , 

agência  , conta , Nº da conta  , 

banco , residente na cidade de  . 

Estado do Tocantins, tendo em vista a implementação do Programa Pátria Amada 

Mirim – PAM Interativo, pelo presente, manifestam seu interesse em participar do 

programa e comprometem-se a observar todas as regras e disposições constantes 

nas leis e atos relacionados. O Governo do Estado se compromete a implementar 

as ações do programa como prioridade para a gestão e dar publicidade aos atos 

relativos ao programa. A Gestão Escolar compromete-se em acolher, atender e 

apoiar dentro dos espaços escolares o programa e seus alunos, bem como 

subsidiar a equipe de profissionais designada para atuar no PAM - Interativo. O 

responsável pelo aluno compromete- se com a frequência, apoio no desempenho 

e desenvolvimento do aluno no ensino regular e nas atividades do Programa, bem 

como, cumprir as regras que normatizam e regulamentam o PAM - Interativo. A 

inobservância do disposto neste ou as demais leis e atos relacionados, poderá 

(ão)      implicar no cancelamento da participação do aluno no programa, sem prejuízo 

de outras penalidades previstas na legislação aplicável. 

 

   / TO de de 2022 
 
 
 

 
Augusto de Rezende Campos                              Assinatura / carimbo 

Reitor da Unitins                                  Gestor (a) da Unidade Escolar 
 

 

 
Responsável pelo aluno 
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