Declaração de Independência Turística
Eu, _______________________________________________________________________________ residente
_______________________________________________________________
_________,

Bairro

n°

________,

complemento

_____________________________________________________,

Cidade

______________________ UF ______ telefone de contato (____) ______________________ de passaporte de
n° __________________________ e RG n° _____________________________ com data de expedição em
______

/

______

/

______,

aluno

(a)

do

curso

_______________________________________

__________________________________, através do convênio com o VertebralEDUS - Instituto Internacional
de Educação e com a Universidade ________________________________________, localizada na cidade de
____________________________________________ no (a) ________________________________
DECLARO estar ciente que o "VertebralEDUS - Instituto Internacional de Educação", assim como a
Universidade citada em solo estrangeiro, são responsáveis somente pela oferta do curso no qual estou
matriculado(a).
Declaro estar ciente de que em hipótese alguma, as instituições serão responsáveis por opções turísticas, de
lazer ou atividades que sejam por mim contratadas ou vivenciadas como participante, fora do ambiente
acadêmico ou mesmo durante os horários das aulas.
Declaro que sou responsável por todas as despesas médicas de restauração, tratamento ou recuperação de
quaisquer doenças ou traumatismos proveniente de acidente que eu venha a sofrer durante toda a estada neste
país, e estou ciente que cabe a mim a contratação de serviços de seguro de viagem que incluem atendimento de
saúde, perda de malas ou similares.
Também reconheço que o VertebralEDUS – Instituto Internacional de Educação colabora no sentido de tornar
minha estada, na condição de estudante, melhor e mais proveitosa possível, não podendo ser relacionada às
Instituições, sob qualquer alegação, responsabilização em juízo ou fora deste, por questões vinculadas a
hospedagem, transporte, câmbio, traslados, alimentação, relações sociais, saúde e lazer, além de ter um
infortúnio de furto ou roubo dentro ou fora da Universidade onde realizo meus estudos.
Reconheço e declaro que estarei no país estrangeiro, durantes os períodos de realização do curso, por meu livre
arbítrio e que me considero independente e consciente para usufruir do turismo local em todos os seus aspectos.
Brasil, ______ / ______ / ______.

_________________________________________
Assinatura do (a) Aluno (a)
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