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Formulário de Autorização de Candidato Menor do IELTS

Importante - leia estas informações cuidadosamente antes de preencher este formulário de autorização. Este formulário de
autorização preenchido deve ser fornecido ao Centro de Prova antes ou no dia da prova. Ele deve ser entregue antes da
inscrição ou no dia da prova. Se você não fornecer este Termo de Autorização no dia ou antes do dia da prova, você não
será permitido(a) de entrar na sala da prova. Recomendamos que você mantenha uma cópia para seu registro.
Quem deve preencher este formulário? - Qualquer pessoa que deseja fazer uma prova IELTS e ainda não atingiu a
maiorIdade legal (ou seja, é menor de acordo com a legislação local).
TERMOS E CONDIÇÕES IELTS E AVISOS LEGAIS

7.

Eu entendo que, se as informações neste
formulário não forem preenchidas, minha
inscrição pode não ser processada. Além disso,
entendo que preencher e enviar esta inscrição
não garante a inscrição na data de prova de
minha preferência ou no local de prova de
minha preferência. Entendo que minha inscrição
será confirmada em 24 horas. Também
compreendo que serei avisado caso a data da
prova não possa ser disponibilizada para mim
no prazo de 28 dias após a entrega da minha
inscrição.

8.

Eu entendo que quaisquer dados pessoais
coletados durante o processo de verificação
de identidade pelo centro aplicador, seja na
inscrição ou no dia da prova, serão
processados e armazenados com segurança
pelos centros aplicadores do IELTS para fins
da prova IELTS. Eu reconheço que as
fotografias tiradas de mim pelo centro serão
fornecidas a quaisquer Organizações de
Reconhecimento ou autoridades
governamentais (incluindo autoridades de
processamento de vistos) às quais eu me
inscrevo para permitir que essas
organizações verifiquem os resultados das
minhas provas ou realizem consultas em
relação a possível má conduta ou problemas
de integridade de prova. Eu entendo que as
impressões digitais obtidas não serão
divulgadas a qualquer entidade, exceto os
centros aplicadores do IELTS.

9.

Eu entendo que terei minha(s) fotografia(s)
tirada(s) pelo centro aplicador para permitir
que o Formulário de Relatório de Prova seja
liberado. Se eu não tiver minha fotografia
tirada pelo Centro de Prova, nenhum
resultado será emitido.

Declaração
1.

Eu reconheço que a prova IELTS é propriedade conjunta do
British Council, IELTS Australia Pty Ltd (ABN 84 008 664
766), que é totalmente propriedade da IDP Education Ltd
(IDP: IELTS Australia) e Cambridge English Language
Assessment (parte da Universidade de Cambridge),
coletivamente chamados de Centros aplicadores do IELTS.

2.

Certifico que as informações contidas no meu formulário de
inscrição são completas, verdadeiras e precisas.

3. Eu entendo que os dados pessoais na minha inscrição são
coletados para fins da prova IELTS e autorizo que esses
dados sejam divulgados, processados e armazenados pelos
centros aplicadores do IELTS para fins de tal administração.
Autorizo ainda que esses dados, incluindo, sem limitação, o
desempenho na prova ou dados de pontuação e o resultado
da minha prova sejam divulgados pelos centros aplicadores
do IELTS para as Organizações Reconhecedoras às quais
me inscrevo e para os governos (incluindo autoridades de
processamento de vistos, como UKVI) para o objetivo de
permitir que essas organizações verifiquem o resultado da
minha prova ou realizar investigações em relação a suspeitas
de má conduta. Se os centros aplicadores do IELTS
descobrirem que um Formulário de Relatório de Prova falso
ou alterado foi fornecido a qualquer uma dessas
Organizações Reconhecedoras ou autoridades
governamentais, eu ainda concordo que os centros
aplicadores do IELTS possam informar o mesmo e fornecer
meus dados pessoais e quaisquer detalhes relevantes
relacionados ao trabalho que eu produzo como parte da
minha realização de prova, incluindo, sem limitação,
desempenho na prova ou dados de pontuação.
4.

Eu entendo que meus dados pessoais podem ser processados
de forma anônima pelos centros aplicadores do IELTS para
fins estatísticos e de pesquisa. Os centros aplicadores do
IELTS e os centros que administram a prova confirmam que
não divulgarão informações pessoais sobre candidatos a
terceiros, exceto conforme declarado nesta Declaração ou na
medida permitida por lei.

5.

Eu entendo que consiga uma cópia dos meus dados pessoais
contidos na minha inscrição. Para isso, eu preciso entrar em
contato pelo e-mail ielts@cambridqeenglish.org. Eu entendo
que uma taxa será cobrada pelo acesso a essas informações

6.

Eu entendo que, se eu quiser uma cópia da minha impressão digital
escaneada, ela só pode ser fornecida como um Binary Large Object
(BLOB) e a solicitação deve ser enviada para ielts@idp.com ou
ielts@britishcouncil.org. Eu entendo que uma taxa será
cobrada pelo acesso a essas informações.

10. Eu reconheço que li o Aviso IELTS aos
Candidatos e concordo em cumprir as regras e
regulamentos contidos nele.
11. Eu entendo que pode haver termos e
condições locais que devo cumprir e que o
centro de prova fornecerá detalhes sobre
eles mediante solicitação.
12. Eu entendo que devo participar de todos os quatro
componentes da prova para receber um resultado
da prova IELTS e que qualquer exceção a isso deve
ser aprovada com antecedência pelos centros
aplicadores.
13. Eu entendo que os centros aplicadores do IELTS
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têm responsabilidade com todos os candidatos e
Organizações de Reconhecimento para garantir a
mais alta confiança na precisão e integridade dos
resultados da prova e que os centros aplicadores
do IELTS, portanto, se reservam o direito de reter
os resultados da prova temporariamente ou
permanentemente, ou cancelar os resultados das
provas que foram emitidos, se eles considerarem
esses resultados não confiáveis por razões de
suspeita de má conduta ou qualquer outra
irregularidade no processo da prova.
14.

Eu entendo que meu resultado não pode ser
emitido 13 dias após a prova IELTS se os centros
aplicadores do IELTS considerarem necessário
revisar qualquer assunto associado à minha prova
ou à administração da minha prova, incluindo
inquéritos relacionados à violação de alguma
regra ou regulamento. Eu entendo que, antes que
meus resultados possam ser emitidos, posso ser
solicitado(a) a fornecer amostras adicionais de
minha redação e fala com o propósito de auxiliar
em qualquer investigação antes ou depois da
prova. Eu entendo que, em circunstâncias
excepcionais, posso ser obrigado(a) a refazer um
ou mais componentes do IELTS.

15. Eu entendo que se eu for suspeito(a) de praticar
qualquer forma de má conduta, ou fazer qualquer
coisa que possa prejudicar a integridade e
segurança do IELTS, posso não receber o
resultado da prova, minha taxa de inscrição não
será reembolsada e posso ser proibido(a) de fazer
a prova IELTS no futuro. Apesar e sem limitar
qualquer um dos termos desta Declaração, eu
entendo que os detalhes de qualquer má conduta
(incluindo evidências de suspeita de má conduta)
que tenha sido estabelecida, seja suspeita ou
esteja sendo formalmente investigada podem ser
fornecidos a Organizações de Reconhecimento,
incluindo autoridades de processamento de vistos
e as autoridades regulatórias apropriadas, ou de
outra forma divulgadas de acordo com a lei,
quando necessário para fins de verificação ou
outros fins para proteger a prova IELTS e suas
partes interessadas contra qualquer forma de má
conduta. Eu também entendo que a suspeita de
má conduta será relatada aos centros aplicadores
do IELTS e a qualquer centro aplicador relevante
pelo centro de prova onde a suspeita de má
conduta ocorreu.

16. Eu entendo que se qualquer outra pessoa tentar
fazer a prova IELTS em meu lugar, tanto eu
quanto essa pessoa estaremos sujeitos a
processo judicial. Detalhes relacionados à
situação podem ser fornecidos às autoridades
competentes, incluindo autoridades de
processamento de vistos e autoridades
regulatórias apropriadas.

17. Eu entendo que o trabalho que produzo na prova
IELTS permanece propriedade dos centros
aplicadores do IELTS. Não será divulgado a
candidatos ou a instituições ou organizações,
exceto na investigação de suspeita de má
conduta, caso em que o meu trabalho poderá ser
fornecido às autoridades competentes.

18. Eu entendo que minha prova oral IELTS será
gravada em áudio e vídeo. Entendo que, caso a
prova não grave, serei obrigado(a) a refazer a
prova oral. Também concordo que um observador
pode comparecer à minha prova oral IELTS como
parte do processo de monitoramento.

19. Eu entendo que haverá gravação de vídeo e CFTV
(Circuito Fechado de TV) no centro aplicador.
Concordo em ser filmado(a) enquanto estiver no
centro da prova no dia da prova, inclusive no local
onde me inscrevo e em cada uma das salas de
prova usadas para cada parte da prova que faço.
Eu entendo que as gravações de vídeo serão
usadas para fins de monitoramento, investigações
sobre suspeitas de práticas ilícitas e investigações
sobre os resultados. Eu entendo que se eu não
concordar com a gravação do vídeo, não poderei
fazer a prova.

20. Eu entendo que serei cobrado(a) o valor total da
prova se eu cancelar minha prova ou solicitar
uma transferência dentro de cinco semanas da
data da prova, a menos que eu forneça
evidências médicas apropriadas, dentro de cinco
dias da data da prova, para justificar o
cancelamento ou transferência.

21. Confirmo que li o livreto IELTS Informação
para os candidatos (www.ielts.org).

Autorização
Nome completo do candidato
Assinatura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Se você for menor de idade, peça aos seus pais/responsáveis para ler todas as informações fornecidas e assinar a
autorização abaixo.)

Eu declaro que exerço os cuidados parentais do candidato mencionado neste formulário e li, entendi e
aceito o acima.
Nome completo do pai/responsável
Assinatura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Formulário de autorização para
saída segura de menores
Nome do menor:
Data de nascimento do
menor:
Data da prova escrita:

/
/

Data da prova
oral:
Opções de
saída:
(Por favor, assine e
preencha a opção
correspondente do
lado)

/
/

a) Autorizo que meu filho(a) (de 11 anos ou mais) deixe
o local da prova desacompanhado(a),
ou
b) Eu não autorizo meu filho(a) a deixar o local da prova
desacompanhado(a), e opto que ele(a) seja liberado(a)
somente na companhia das pessoas identificadas
na tabela abaixo.

O British Council acredita que o cuidado e o bem-estar das crianças são fundamentais e que todas elas
têm o direito de ser protegidas de qualquer perigo. Isso inclui nosso compromisso com sistemas eficazes
de proteção à criança e a garantia de que as crianças sejam liberadas com segurança do local da prova.
Leia estas informações com atenção antes de preencher e assinar este formulário de autorização. Se você
não preencher este formulário, não poderá terminar a inscrição e seu filho(a) não poderá fazer a prova.
Recomendamos que você guarde uma cópia deste formulário para seu registro.
Para quem é este formulário?
Este formulário deve ser preenchido pelos pais/responsáveis de qualquer menor que fará uma prova do
British Council. Ele fornece ao British Council informações sobre quem irá buscar o menor após a prova ou
fornece a confirmação de que o menor tem permissão para deixar o local do exame desacompanhado.
Política de saída segura de menores
O seguinte se aplica a todas as operações de exame do British Council:
• Um menor é definido como qualquer pessoa que ainda não completou 18 anos de idade.
• Menores com 10 anos ou menos não podem deixar os locais do exame desacompanhados. Eles
serão liberados somente na companhia dos pais/responsáveis mencionados neste formulário ou por
uma pessoa para quem o pai/responsável forneceu detalhes.
• Menores com 11 anos ou mais só podem deixar os locais do exame sozinhos caso a autorização
dos pais/responsáveis tenha sido dada por escrito, por meio do preenchimento deste formulário.

IELTS é propriedade conjunta do British Council, IDP: IELTS
Australia e Cambridge English Language Assessment

takeielts.org
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• A pessoa autorizada para buscar o menor deve ter 14 anos ou mais.
•

Qualquer alteração da pessoa autorizada para acompanhar a liberação do menor deve ser
formalizada por escrito pelo pai/responsável.

Opção 1 – Autorização para menores com 11 anos ou mais deixarem o local da prova
desacompanhados:
Eu (seu nome)
completo do menor)
o local do exame desacompanhado(a) no final da prova.

autorizo (nome
a deixar

Em caso de emergência, entre em contato com (inserir nome do contato de emergência)
pelo telefone (inserir número de telefone)
.
Assinatura (nome completo)
Data

/

/

.

Opção 2 - Autorização para a liberação dos menores acompanhados pelas pessoas
identificadas na tabela abaixo:
Menores de até 10 anos não podem deixar o local da prova sozinhos e o preenchimento das informações
abaixo é obrigatório.
Os pais/responsáveis de menores com 11 anos ou mais que desejam que o menor não saia sozinho do
local da prova devem preencher as informações abaixo identificando quem está autorizado a buscar o
menor.
Quando o menor precisar sair acompanhado da(s) pessoa(s) listadas1, uma identificação deve ser
apresentada para confirmar a identidade.
Último
sobrenome

Primeiro(s) nome(s)

Grau de parentesco
(exemplo: pai, responsável, tio etc.)

1 Formas

de identificação aceitáveis: carteira de motorista (CNH), passaporte, carteira de identidade,
registro nacional de estrangeiro, certidão de nascimento.
IELTS é propriedade conjunta do British Council, IDP: IELTS
Australia e Cambridge English Language Assessment

takeielts.org

Eu (seu nome)
as pessoas listadas são autorizadas a buscar (nome completo do menor)
no final da prova.

confirmo que

Em caso de emergência, entre em contato com (inserir nome do contato de emergência)
_
pelo telefone (inserir número de telefone)
.
Eu certifico que a(s) pessoa(s) acima mencionada(s) têm mais de 14 anos.
Assinatura (nome completo):
Data:

/

/

.

Privacidade - sobre como usamos seus dados
O British Council respeita e protege a privacidade das pessoas que usam nossos sistemas de cadastro. As
informações fornecidas durante o cadastramento não serão usadas para fins de marketing e não serão
compartilhadas com terceiros.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia and
Cambridge English Language Assessment

takeielts.org

