
 
Termo de Ciência e Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais de Crianças 

Menores de 12 anos 
 
Devido à exigência da  Lei Geral de Proteção de Dados,( LEI Nº 13.709, em vigor desde 1 de agosto de 2021), para fins de 
coleta e tratamento de dados de crianças menores de 12 anos que componham o grupo familiar do  candidato aos Auxílios 
Estudantis do Programa de Assistência Estudantil (PAE) da UFCSPA é exigido a expressa autorização dos pais ou responsável 
legal.  

 
Exercício dos direitos previstos ao titular de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD: 

 
Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, 
de intimidade e de privacidade, nos termos da LGPD (artigo 17 da LGPD). 

O titular dos dados pessoais tem direito a obter da UFCSPA, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer 
momento e mediante requisição: 

a) confirmação da existência de tratamento; 

b) acesso aos dados mantidos pelo controlador; 

c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados 

d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 
com o disposto na LGPD; 

e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa; 

f) eliminação dos dados pessoais tratados quando revogado o consentimento dado pelo titular; 

g) informação com quem o controlador realizou compartilhamento de seus dados; 

h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 

i) revogação do consentimento. 

O responsável legal pode abrir uma manifestação sobre os dados pessoais tratados pela UFCSPA, contatando diretamente o 
Encarregado pelo tratamento de dados através da Plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br). 

Do consentimento: 
 

Eu, ________________________________________________________ (nome do responsável legal), 
portador do CPF ___________________________, responsável legal pela criança  abaixo  identificada,  
autorizo a coleta de dados  do  familiar  menor de 12 anos completos  para  fins desta avaliação sócio-
econômica, com a coleta e tratamento dos seguintes dados: CPF, RG, Certidão de Nascimento, 
escolarização, contas bancárias, residência,  informações de saúde, termos de guarda. 
 
Nome da criança-titular dos dados: ______________________________________________________  
CPF ou número de Certidão de Nascimento da criança: ______________________________________ 
 
Trata-se de termo de consentimento do(a) responsável legal pelo(a) titular de dados pessoais, 
autorizando a coleta dos dados da criança. Os dados serão coletados e armazenados de forma sigilosa, 
assim como todas as informações do processo seletivo via sistema SEI. 
Na qualidade de responsável legal pela criança acima identificada, conforme este termo, MANIFESTO 
MEU CONSENTIMENTO LIVRE, INFORMADO E INEQUÍVOCO para que a UFCSPA proceda ao tratamento 
dos dados pessoais, em atenção à finalidade apresentada e em observância aos demais componentes 
deste Termo de Ciência e Consentimento. 

 
Porto Alegre, ______ de ___________________ de 20___. 

 
Assinatura do Responsável __________________________________________________ 


