
 

 

ACADEMIA DE ROBÓTICA  
NO PLANETÁRIO 

CURSO DE ROBÓTICA 2018/2019 
Ficha de Inscrição 

 
Ex.mo Encarregado(a) de Educação, para inscrição do seu educando num dos cursos de robótica deve preencher esta 
ficha, digitalizá-la e enviá-la por correio eletrónico para robotica@astro.up.pt. Obrigado! 
 

1. SELECIONE O HORÁRIO PREFERENCIAL PARA O CURSO QUE PRETENDE 

O curso de nível 2 está apenas disponível  para quem já completou o curso de Nível 1 da Academia da Robótica. 
O funcionamento de um dado horário requer o número mínimo de 15 participantes. 

CURSO DE NÍVEL 1   ▢  11h00—12h00     ou     ▢  15h15—16h15 

CURSO DE NÍVEL 2   ▢  14h00—15h00     ou     ▢  16h30—17h30 

2. PARTICIPANTE 

NOME  IDADE  

3. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

NOME  

Nº DO BI / CC    VALIDADE  

E-MAIL   TELEFONE  

4. DADOS PARA FATURAÇÃO 

NOME   NIF  

MORADA     

COD. POSTAL     

 

5. VALIDAÇÃO  

Ao assinar este documento o(a) Encarregado(a) de Educação acima indicado(a): 

1. Autoriza que o(a) seu Educando(a) menor, acima identificado(a) como “PARTICIPANTE”, participe no Curso de Robótica 

selecionado, que decorrerá nas instalações do Planetário do Porto – Centro Ciência Viva, aos sábados, durante os períodos 

letivos do calendário escolar do ano letivo 2018/2019 (1º período: 6/10 a 14/12, 2º período: 3/1 a 5/4, 3º período 23/4 a 21/6). 

2. Aceita que a participação no curso selecionado requer a aquisição de um kit de robótica no valor de €80 para o Curso de Nível 1 

ou de €60 para o Curso de Nível 2, e o pagamento de uma mensalidade de €40 entre outubro de 2018 e junho de 2019 (9 

mensalidades), com o pagamento do kit de robótica a ser realizado na primeira sessão de atividade do curso, diretamente à 

Academia de Robótica, e o pagamento da mensalidade a ser devido até ao dia 8 de cada mês, por transferência bancária para a 

conta com IBAN 0035 0160 00061936230 05 e envio do respetivo comprovativo para robotica@astro.up.pt. 
3. Autoriza a utilização dos dados pessoais indicados para a finalidade e condições explicitadas na Política de Privacidade do 

Centro de Investigação em Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto, como entidade gestora da infraestrutura 

Planetário do Porto – Centro Ciência Viva, em anexo e disponível em 

http://www.astro.up.pt/documentos/CAUP-PoliticaPrivacidade.pdf e dá consentimento para a recolha, tratamento e 

conservação dos dados pessoais para fins legais e administrativos, nomeadamente para faturação e integração em dossier da 

atividade Curso de Robótica. Os dados recolhidos poderão ser partilhados com a Academia de Robótica, exclusivamente para 

fins relacionados com o Curso de Robótica, ou para cumprimento de obrigações legais, ficando qualquer outra transmissão 

dependente do consentimento expresso do titular. 

ASSINATURA  DATA  

 



 

Política de Privacidade 
 
O Centro de Investigação em Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto, doravante designado por 
CAUP, é uma associação científica e técnica privada, sem fins lucrativos e reconhecida de utilidade pública, 
que inscreve entre os seus objetivos apoiar e promover a Astronomia, nomeadamente: 

● a investigação científica;  
● a formação ao nível pós-graduado e universitário;  
● o ensino da Astronomia ao nível não universitário (ensino básico e secundário);  
● a divulgação da ciência e promoção da cultura científica. 

 
O CAUP é instituição de gestão da unidade de investigação Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço 
(IA) e da infraestrutura Planetário do Porto – Centro de Ciência Viva. Esta Política de Privacidade aplica-se 
também às atividades desenvolvidas pelo CAUP no âmbito do IA e do Planetário do Porto.   
 
 
1. Finalidade do tratamento 
No CAUP tratamos os seus dados com todo o cuidado. 
O nosso objetivo é ser transparentes em relação aos 
dados que recolhemos e dar-lhe o controlo sobre a sua 
informação e como esta pode ser usada.  
Os seus dados pessoais são recolhidos pelo CAUP com 
as seguintes finalidades: 
● Gestão comercial; 
● Realização de eventos; 
● Envio de newsletters e outras ações 

promocionais; 
● Melhoria ou personalização dos nossos 

serviços. 
 
2. Dados pessoais recolhidos 
O CAUP recolhe apenas os dados pessoais adequados e 
necessários para a realização dos fins a que estes se 
destinam, nomeadamente, poderá recolher: nome, email, 
telefone, morada, país de residência, afiliação, número 
de contribuinte, data de nascimento e endereço de IP. 
Os seus dados pessoais são recolhidos nas seguintes 
circunstâncias: 
a) Quando nos fornece os seus dados diretamente, 

nomeadamente, quando: 
● Usa/subscreve um dos nossos serviços; 
● Compra um dos nossos produtos; 
● Participa num evento; 
● Demonstra interesse em tornar-se nosso 

funcionário; 
● Nos contacta com alguma questão; 
● Procura a nossa ajuda. 
 
b) Quando nos fornece os seus dados indiretamente 

Poderá fornecer-nos a sua informação sempre que 
participa num evento organizado por outra entidade, 

mas que conta com a colaboração do CAUP. Os 
nossos parceiros, na eventualidade referida, pedirão 
sempre o seu consentimento em nome do CAUP. 

c) Quando usa os conteúdos mantidos pelo CAUP nas 
redes sociais 
Quando usa os nossos serviços através das redes 
sociais as suas definições de privacidade poderão 
dar-nos acesso à sua informação. Pode ver e alterar 
essas definições de privacidade nas respetivas 
redes sociais. 

d) Quando a sua informação é do domínio público 
Poderemos obter a sua informação sempre que a 
publicitar ou através da comunicação social. 

 
3. Partilha de dados pessoais 
O CAUP nunca irá vender os seus dados pessoais a 
terceiros. No entanto, podemos partilhar os seus dados 
pessoais com terceiros exclusivamente para a 
prossecução dos nossos fins, nomeadamente, com as 
entidades parceiras no âmbito das nossas atividades: 
● Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço 

O CAUP, enquanto instituição de gestão da unidade 
de investigação Instituto de Astrofísica e Ciências do 
Espaço (IA), poderá partilhar os seus dados 
pessoais com a outra instituição de gestão do IA - 
FCiências.ID, participada da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa. 

● Formação contínua para Professores 
No caso da formação contínua reconhecida para 
professores o CAUP fornece dados dos 
participantes à Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto, a fim da emissão de 
certificados de participação. 

● Newsletters 
O CAUP utiliza o serviço SendinBlue, da empresa 
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SendinBlue sediada em Paris, registrada com 
número 498 019 298, sediada na 47, rue de la 
Chaussée d’Antin, 75009 Paris. Para usufruir deste 
serviço o CAUP transfere dados pessoais para este 
serviço, nomeadamente, o endereço de correio 
eletrónico. 

A política de privacidade da SendinBlue pode ser 
consultada no endereço: 
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy 

4. Período de conservação 
O CAUP armazena os seus dados pelo tempo 
necessário para os fins ao qual se destinou a sua 
recolha e, posteriormente, enquanto forem necessários 
e pertinentes para a prossecução dos interesses 
legítimos do CAUP, conforme permitido pela legislação 
e regulamentação aplicável. Quando as suas 
informações deixarem de ser necessárias, serão 
eliminadas em segurança (sem qualquer aviso prévio). 

5. Direitos do titular de dados pessoais 
O titular de dados pessoais tem direitos de informação, 
acesso e retificação ou apagamento de dados pessoais e o 
direito à portabilidade dos dados, ao direito de limitar ou opor 
ao tratamento dos seus dados, no âmbito e nos termos do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e da demais 
legislação aplicável. 
Estes direitos poderão ser exercidos através do email 
privacy@astro.up.pt. 

6. Questões e Sugestões 
Sempre que tiver alguma sugestão, pretender algum 
esclarecimento ou exercer direitos relacionados com o 
tratamento dos seus dados pessoais poderá contactar o 
CAUP através do email privacy@astro.up.pt. 

7. Websites geridos pelo CAUP 
Os websites geridos pelo CAUP fazem parte dos 
seguintes domínios: 

● Centro de Astrofísica da Universidade do Porto – 
astro.up.pt: www.astro.up.pt 

● Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço – 
iastro.pt: www.iastro.pt / phd-space.iastro.pt / 
euclid2016.iastro.pt 

● Planetário do Porto – Centro de Ciência Viva – 
planetario.up.pt: www.planetario.up.pt 

8. Websites de terceiros 
Os websites do CAUP podem conter ligações para 
websites de terceiros que estão fora do nosso controlo 
e não estão cobertos por esta Política de Privacidade. 
Caso aceda a websites de terceiros utilizando as 
ligações fornecidas, os operadores desses sites 
poderão recolher informações a seu respeito que serão 
por eles utilizadas de acordo com a respetiva política de 
privacidade, que poderá diferir da do CAUP. 

9. Utilização de cookies 
Um cookie é um pequeno ficheiro em formato de texto 
colocado no seu computador ou dispositivo móvel, 
através do browser de internet, durante uma visita a 
uma plataforma digital. 
Os websites geridos pelo CAUP utilizam cookies 
essenciais que se destinam a facilitar a sua navegação. 
Para além destes, poderão ser utilizados cookies 
analíticos, como é o caso dos cookies do Google 
Analytics, destinados à criação e análise de estatísticas, 
no sentido de melhorar o funcionamento e a experiência 
de utilização. 

10. Alteração da Política de Privacidade 
A presente Política de Privacidade poderá ser objeto de 
alteração ou revisão, sem aviso prévio. Sempre que o 
fizermos será divulgada a data da última atualização, no 
rodapé deste documento. 
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