AOS RESPONSÁVEIS,
______________________________________________________________________________________
A UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UBES
Fundada em 25 de julho de 1948, no Rio de Janeiro, e presente em todos os estados do país, a União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas é a entidade representativa dos cerca de 40 milhões de
estudantes que cursam o ensino fundamental, médio, profissionalizante e pré-vestibular no Brasil.

O 44º CONGRESSO DA UBES
É o maior encontro de estudantes secundaristas da América Latina e acontece a cada dois anos
em diferentes cidades do país. Neste ano será realizada a 44º edição do evento, entre os dias 12
a 15 de maio, na cidade de Brasília (DF).
Durante o “CONUBES”, os estudantes participam de debates, mostras culturais, exibição de filmes
e apresentações musicais. O último dia é marcado por uma plenária final, em que os participantes
definem democraticamente os rumos do movimento secundarista, além de elegerem a nova
diretoria da UBES.
TRANSPORTE E ALOJAMENTO
No CONUBES, os estudantes têm uma área reservada para o alojamento durante os dias do
encontro, normalmente situada em escolas da rede municipal. Nestes, e em todos os espaços
do evento, haverá seguranças para controle do acesso das pessoas inscritas e autorizadas, a fim
de garantir a integridade física e moral dos participantes, bem como seu descanso.
Entre os locais onde o evento acontecer, haverá ônibus para realizar o transporte dos estudantes
de uma área para outra, sob os cuidados do organizador de cada uma das caravanas (maior
de idade).
IMPORTANTE:
Recomendamos aos responsáveis que salvem o telefone de contato do organizador da caravana
para eventuais dúvidas sobre o transporte até o evento.

Rua Vergueiro, 2485 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP: 04101-200 / Telefone: +55 11 5082- 2716

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM NACIONAL
PARA CRIANÇAS OU ADOLESCENTES – Res. /2019- CNJ Válida até______/______/20_______.
Eu,_________________________________________________________(nome completo do responsável),
Cédula de Identidade nº _______________, expedida pela_____________, na data de ____/_____/_____
CPF nº_____________Endereço de domicílio___________________________________________
__________________________________ Cidade _____________________________UF:______
Telefone: (__) _________________, na qualidade de (...) MÃE (...) PAI (...) TUTOR(A) (...) GUARDIÃ(O)
AUTORIZO o menor abaixo qualificado a viajar de ônibus interestadual/intermunicipal, para
participar do evento da UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS – UBES, intitulado
44º CONUBES, a ser realizado entre os dias 12 a 15 de maio de 2022, na cidade de Brasília (DF).
_______________________________________________________________ (nome do(a) Menor)
nascida(o) em ______/_______/_______, natural de ___________________________________,
Cédula de Identidade nº_________________________, expedida pela___________________,
na data de ____/_____/_____, CPF nº ____________________________________________
Endereço de domicílio_________________________________________________________
Cidade _______________________________UF:_________
(

) DESACOMPANHADO

(

) DEVENDO IR E VOLTAR DO REFERIDO EVENTO NA COMPANHIA E RESPONSABILIDADE DE:

__________________________________________________________(nome do organizador da caravana),
Cédula de Identidade nº _______________, expedida pela_____________, na data de ____/_____/_____
CPF nº_____________Endereço de domicílio___________________________________________
__________________________________ Cidade _____________________________UF:______
Telefone de contato: (___)_________________
Local/Data:___________________________,______de__________________de 20________.

Assinatura:
_____________________________________________________________________
(assinatura de mãe, ou pai, ou responsável legal - Reconhecer firmas por semelhança ou autenticidade)
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