
 
PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E ANOS FINAIS 
 

Parabéns, orientador(a)! 

 

A partir de agora, teremos dois encontros para orientações e entrega dos documentos necessários para as                

viagens: 

 

09/12 - Reunião com todos os premiados (orientadores, estudantes e seu representante legal) para orientação               

dos vencedores quanto à entrega da documentação necessária para as viagens, das 15h às 17h, no Auditório Dom                  

Hélder, no 1º andar da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER); e 

 

20/12 - Reunião com todos os premiados (orientadores e representante legal), das 14h às 16h, no auditório do                  

15º andar da Prefeitura do Recife, para entrega da documentação necessária para as viagens. 

 

Neste envelope você encontrará uma série de documentos que precisarão ser providenciados e entregues no dia                

20 de dezembro de 2019, na EFER. Seguem, abaixo, algumas explicações sobre dos documentos: 

 

Documentos do(a) ESTUDANTE 

1. Cópia autenticada em cartório da Identidade (emitida pela Secretaria de Defesa Social) 

2. Cópia autenticada em cartório do CPF 

3. Cópia da Certidão de Nascimento 

4. Cópia do Cartão de Vacina (viagem nacional) ou cópia do Cartão da Anvisa (viagem internacional) 

5. Comprovante de residência atualizado e legível para que o transporte pegue o(a) estudante para levá-lo para o                  

embarque 

6. Contatos (telefone e e-mail) 

 

Documentos da MÃE 

1. Cópia autenticada em cartório da Identidade (emitida pela Secretaria de Defesa Social) 

Observação: Não serve a Carteira de Motorista porque há necessidade de comprovar a data de expedição da                 

Identidade. 

2. Cópia autenticada em cartório do CPF 

3. Cópia da Certidão de Nascimento (se for solteira) 

4. Cópia da Certidão de Casamento ou Divórcio 

5. Comprovante de residência atualizado e legível para que o transporte pegue o(a) estudante para levá-lo para o                  

embarque 

6. Contatos (telefone e e-mail) 

 

Documentos do PAI 

1. Cópia autenticada em cartório da Identidade (emitida pela Secretaria de Defesa Social) 

Observação: Não serve a Carteira de Motorista porque há necessidade de comprovar a data de expedição da                 

Identidade. 

2. Cópia autenticada em cartório do CPF 
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3. Cópia da Certidão de Nascimento (se for solteiro) 

4. Cópia da Certidão de Casamento ou Divórcio 

5. Comprovante de residência atualizado e legível para que o transporte pegue o(a) estudante para levá-lo para o                  

embarque 

6. Contatos (telefone e e-mail) 

 

Documentos do(a) ORIENTADOR(A) 

1. Cópia autenticada em cartório da Identidade (emitida pela Secretaria de Defesa Social) 

2. Cópia autenticada em cartório do CPF 

3. Cópia do Cartão de Vacina (viagem nacional) ou cópia do Cartão da Anvisa (viagem internacional) 

4. Comprovante de residência atualizado e legível para que o transporte pegue o(a) orientador(a) para levá-lo                

para o embarque 

5. Protocolo de Requerimento Padronizado (RP) solicitando a licença para estudo  

Observação: Este formulário deve ser preenchido e assinado pelo(a) professor(a) e assinado e carimbado pela sua                

chefia imediata (gestor da escola) e deverá ser dada a entrada de solicitação no afastamento no Protocolo                 

localizado no térreo do CAP. 

6. Contatos (telefone e e-mail) 

 

FORMULÁRIOS PREENCHIDOS 

 

VIAGEM INTERNACIONAL 

 

1. FORMULÁRIO PADRÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE PARA MENORES COM INCLUSÃO DE              

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL NO PASSAPORTE COMUM, PARA VIAJAR COM UM DOS PAIS             

INDISTINTAMENTE – Este formulário é para retirada do passaporte para as viagens fora do MERCOSUL e só                 

deverá ser assinado pelos responsáveis legais (pai e mãe), junto com estudante menor de idade, ao comparecer                 

na Polícia Federal e quando for buscá o passaporte. Para esta ação, os responsáveis e os estudantes serão                  

acompanhados por um técnico da Secretaria de Educação. 

 

2. FORMULÁRIO PADRÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL – Devem ser preenchidas duas vias              

deste formulário com os dados dos responsáveis legais (pai e mãe) do(a) menor. Deverão ser levadas e assinadas                  

na frente do tabelião do cartório para serem validadas por AUTENTICIDADE. Salientamos que os campos a que se                  

referem a companhia aérea e o período devem estar em branco até a data da reunião específica da feira                   

credenciada. 

 

3. AUTORIZAÇÃO PARA HOSPEDAGEM INTERNACIONAL – Devem ser preenchidas duas vias deste documento com              

os dados e assinaturas dos responsáveis legais (pai e mãe) do(a) menor. Deverão ser levadas e assinadas na frente                   

do tabelião do cartório para serem validadas por AUTENTICIDADE. Salientamos que os campos que se referem à                 

companhia aérea, ao hotel e ao período devem estar em branco até a data da reunião específica da feira                   

credenciada. 
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4. AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ (ESTUDANTE) – Documento que deverá ser preenchido com os dados e                 

assinaturas do responsável legal do menor. Não precisa ser autenticado. 

 

5. AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ (PROFESSOR) – Documento que deverá ser preenchido com os dados e                 

assinaturas do(a) professor(a). Não precisa ser autenticado. 

 

6. DECLARAÇÃO DE VIAGEM – Esta declaração é para ser preenchida e entregue no posto de saúde onde os 3                    

(três) estudantes e o orientador deverão se vacinar. Salientamos que é de suma importância para as viagens                 

internacionais que o Cartão da Anvisa esteja atualizada com as seguintes vacinas: febre amarela e sarampo. 

 

7. FICHA DE SAÚDE PARA VIAGEM – Essa ficha deve ser preenchida e assinada pelos responsáveis legais do(a)                  

estudante. Nela, há informações importantes como: alergias, medicamentos, doenças, etc. Esta deverá ficar com              

o(a) orientador(a) para sua utilização, caso necessário. 

 

8. PROPOSTA DE “CHECK LIST” GENÉRICO PARA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE PESQUISA – Este                

documento serve de auxílio à família do(a) estudante na hora de fazer as malas, pois estão listados os itens                   

necessários e que não devem ser esquecidos, assim como o tamanho e a quantidade de cada item que deve ser                    

levado na bagagem de mão e na bagagem que será despachada. 

 

VIAGEM NACIONAL 

 

1. FORMULÁRIO PADRÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM NACIONAL – Devem ser preenchidas duas vias desse               

formulário com os dados dos responsáveis legais (pai e mãe) do(a) menor. Deverão ser autenticadas por                

SEMELHANÇA (quando é assinada e reconhecida a firma) ou AUTENTICIDADE (quando é assinada no cartório).               

Salientamos que os campos a que se referem à companhia aérea e o período devem estar em branco até a data                     

da reunião específica da feira credenciada. 

 

2. AUTORIZAÇÃO PARA HOSPEDAGEM NACIONAL – Devem ser preenchidas duas vias desse documento com os               

dados e assinaturas dos responsáveis legais (pai e mãe) do(a) menor. Deverão ser autenticadas por SEMELHANÇA                

(quando é assinada e reconhecida a firma) ou AUTENTICIDADE (quando é assinada no cartório). Salientamos que                

os campos a que se referem à companhia aérea, ao hotel e ao período devem estar em branco até a data da                      

reunião específica da feira credenciada. 

 

3. AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ (ESTUDANTE) – Documento que deverá ser preenchido com os dados e                 

assinaturas do responsável legal do menor. Não precisa ser autenticado. 

 

4. AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ (PROFESSOR) – Documento que deverá ser preenchido com os dados e                 

assinaturas do(a) professor(a). Não precisa ser autenticado. 
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5. DECLARAÇÃO DE VIAGEM – Esta declaração é para ser preenchida e entregue no posto de saúde onde os 3                    

(três) estudantes e o orientador deverão se vacinar. Nas viagens nacionais, é importantíssimo que as vacinas                

sejam tomadas com 30 (trinta) dias de antecedência ao embarque. A título de informação, a vacina mais exigida é                   

a de febre amarela. 

 

6. FICHA DE SAÚDE PARA VIAGEM – Essa ficha deve ser preenchida e assinada pelos responsáveis legais do(a)                  

estudante. Nela, há informações importantes como: alergias, medicamentos, doenças, etc. Esta deverá ficar com              

o(a) orientador(a) para sua utilização, caso necessário. 

 

8. PROPOSTA DE “CHECK LIST” GENÉRICO PARA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE PESQUISA – Este                

documento serve de auxílio à família do(a) estudante na hora de fazer as malas, pois estão listados os itens                   

necessários e que não devem ser esquecidos, assim como o tamanho e a quantidade de cada item que deve ser                    

levado na bagagem de mão e na bagagem que será despachada. 

 

Observação: Todas as orientações e a lista com os documentos necessários estarão disponíveis no site da Fecon                 

(https://educ.rec.br/feconrecife/) 
 

Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que considerem necessários. Em caso de             

dúvidas, ligar para a Gerência de Educação Integral e Anos Finais (fone: 3355-5987) ou enviar e-mail para                 

geiaf@educ.rec.br ou feconrecife@educ.rec.br. 
 

 

 

Recife, 06 de novembro de 2019. 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe da Feira de Conhecimentos, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife (FECON) 
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