
 

1 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE VISITAS MORELLI ORTODONTIA  

 

O programa de visitas MORELLI ORTODONTIA tem por objetivo proporcionar a 

estudantes e profissionais do meio odontológico a possibilidade de acesso à sua Fábrica em 

Sorocaba – SP.  

Para tanto, apresentamos, nesta oportunidade, algumas informações importantes para 

a adesão ao programa. 

Os interessados em realizar a visita institucional deverão observar as orientações abaixo: 

1. Este Termo de Responsabilidade, após ser lido e aprovado pelo representante da 

Instituição/Grupo, deverá ser impresso e assinado por todos os Visitantes e entregue ao 

guia MORELLI no dia da visita.  

2. A entrada será autorizada apenas aos maiores de idade. 

3. O número de Visitantes deve ser no mínimo 20 (vinte) e no máximo 40 (quarenta) 

pessoas. Os grupos que ultrapassem o limite deverão ser divididos em mais de uma 

visita/dia.  

4. O agendamento/preenchimento do formulário deve ser realizado com no mínimo 2 

semanas de antecedência da data pretendida para visitação. 

5. As áreas de acesso aos Visitantes são aquelas exclusivamente indicadas pelo guia da 

MORELLI, sendo este o responsável pelo grupo nas dependências da Fábrica. Nem todas 

as áreas estão disponíveis para os Visitantes, devendo o roteiro ser estritamente 

cumprido para própria segurança dos Visitantes e colaboradores Morelli. 

6. Os Visitantes podem filmar e fotografar durante todo o percurso da visita. 

7. Recomendamos aos estudantes contato prévio com a matéria de ortodontia, para 

melhor aproveitamento da visita. Para os cursos técnicos é necessário que o aluno 

esteja cursando o último semestre. 

 

As visitas à MORELLI ORTODONTIA são GRATUITAS, não incorrendo qualquer cobrança de 

taxas e/ou despesas por parte da mesma aos visitantes. 
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Transporte 

Em um raio de até 350Km da cidade de Sorocaba–SP a MORELLI ORTODONTIA se 

responsabiliza pelo transporte. 

O transporte oferecido será realizado através de ônibus, micro-ônibus ou van, e por 

empresa de transporte a critério da MORELLI ORTODONTIA.  

Essa medida visa garantir o melhor aproveitamento da visita, já que grandes distâncias 

podem causar exaustão dos Visitantes. 

Horário 

A MORELLI ORTODONTIA disponibiliza duas opções de horário para escolha dos visitantes. 

1ª Opção: 

Chegada à Morelli às 08H e saída prevista às 15H. 

2ª Opção: 

Chegada à Morelli às 10H e saída prevista às 17H. 

 

Atrasos e cancelamentos 

Caso haja algum contratempo que impeça os Visitantes de chegarem até a Fábrica, o 

responsável pela visita deverá entrar em contato com a Coordenação do Programa de Visitas 

através do telefone (15)3238-8200 – DEPARTAMENTO DE MARKETING. 

Solicitamos que em caso de cancelamento ou alteração de data entrar em contato com a 

Coordenação do Programa de Visitas em no mínimo 72 horas de antecedência. 

 

Percurso 

O percurso da visita é realizado a pé, dentro das dependências da MORELLI ORTODONTIA e 

tem duração total aproximada de 5h30min. Por volta das 12h haverá uma pausa de 40min para 

almoço oferecido no refeitório da empresa.  
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Devido ao tempo da visita e condições do percurso, recomendamos o uso de trajes e sapatos 

confortáveis. Desaconselhamos a participação de pessoas com dificuldades de locomoção, 

idosos e grávidas em estágio avançado.  

 

Caso sua Visita não se encaixe nas condições citadas, favor entrar em contato com a 

Coordenação do Programa de Visitas para que possamos verificar a possibilidade de 

agendamento, através do telefone (15)3238-8200 – DEPARTAMENTO DE MARKETING. 

 

Responsabilidade 

O aceite deste Termo de Responsabilidade pela MORELLI ORTODONTIA e pelo 

representante da Instituição/Grupo está vinculado ao preenchimento prévio de todos os 

campos previstos no site da MORELLI ORTODONTIA (www.morelli.com.br). Qualquer alteração 

ou substituição na relação de Visitantes deverá ser comunicada dentro de no mínimo 72 horas.  

A MORELLI ORTODONTIA, após o recebimento e aprovação das informações e relação de 

Visitantes, conforme previsto acima, entrará em contato com o Representante, confirmando a 

visita à Fábrica. 

Este Termo de Responsabilidade confirma que o responsável pela visita está ciente das 

normas do programa, e assume a divulgação das informações aos Visitantes que representa.  

O presente Termo de Responsabilidade deverá ser entregue preenchido e assinado pelos 

Visitantes e pelo responsável, para o guia MORELLI no dia da visita.  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE  

PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE VISITAS MORELLI ORTODONTIA 

 Declaro estar ciente e de acordo com todos os seus termos e condições, responsabilizando-

me a cumpri-los e fazer cumpri-los. 

 

__________________________________________de _________________________ de 20__. 

 

Nome da  

Instituição: 

_______________________________ 

Telefone do responsável: 

_______________________________ 

Assinatura legível e qualificação do responsável/representante. 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAÇÃO DE TODOS OS VISITANTES, MAIORES DE IDADE, PARTICIPANTES DA VISITA: 

 

         NOME VISITANTE                    RG           ASSINATURA 

1_____________________ ________________________     ________________________ 

2_____________________ ________________________     ________________________ 

3_____________________ ________________________     ________________________ 

4_____________________ ________________________     ________________________ 

5_____________________ ________________________     ________________________ 

6_____________________ ________________________     ________________________ 

7_____________________ ________________________     ________________________ 

8_____________________ ________________________     ________________________ 

9_____________________ ________________________     ________________________ 
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10____________________ ________________________     ________________________ 

11____________________ ________________________     ________________________ 

12____________________ ________________________     ________________________ 

13____________________ ________________________     ________________________ 

14____________________ ________________________     ________________________ 

16____________________ ________________________     ________________________ 

17____________________ ________________________     ________________________ 

18____________________ ________________________     ________________________ 

19____________________ ________________________     ________________________ 

20____________________ ________________________     ________________________ 
Mínimo 
 
 

21____________________ ________________________     ________________________ 

22____________________ ________________________     ________________________ 

23____________________ ________________________     ________________________ 

24____________________ ________________________     ________________________ 

25____________________ ________________________     ________________________ 

26____________________ ________________________     ________________________ 

27____________________ ________________________     ________________________ 

28____________________ ________________________     ________________________ 

29____________________ ________________________     ________________________ 

30____________________ ________________________     ________________________ 

31____________________ ________________________     ________________________ 

32____________________ ________________________     ________________________ 

33____________________ ________________________     ________________________ 

34____________________ ________________________     ________________________ 

35____________________ ________________________     ________________________ 

36____________________ ________________________     ________________________ 

37____________________ ________________________     ________________________ 

38____________________ ________________________     ________________________ 

39____________________ ________________________     ________________________ 
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40____________________ ________________________     ________________________ 

Máximo 

 

   


