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Histórico de Revisão 
 

Número de Revisão Data: Mudanças 

2.0 05/27/2001 O Manual foi completamente reestruturado e atualizado para 
refletir as últimas mudanças e adições. 

2.1 10/10/2002 Atualizado com as atualizações de treinamento mais recentes 
3.0 08/15/2003 Atualizado com as atualizações de treinamento mais recentes 
3.1 12/23/2003 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2004 
5.0 11/19/2004 Atualização importante, mudanças na maioria dos formulários. 
6.0 10/13/2005 Alterações menores e edições 
7.0 10/27/2006 Pequenas atualizações 

9.0 12/01/2008 Correção do formulário de histórico médico e edições menores 
para vários lançamentos de responsabilidade geral 

10.0 12/31/2009 
Atualizado com as atualizações de treinamento de 2009  
Pequenas atualizações.  Formulário de Atualização de 
Membros 

11.0 01/01/2011 
Edições menores, mudança de versão médica para RSTC, 
processo de registro de DM alterado, inseriu novos formulários 
de apresentação acadêmica e na água 

12.0 01/01/2012 Endereço modificados nos formulários 
13.0 01/01/2013 Sem Mudanças 
14.0 01/01/2014 Sem Mudanças 
14.1 10/01/2014 Atualizado o endereço no formulário médico 
15.0 01/01/2015 Sem Mudanças 
15.1 04/01/2015 Sem Mudanças 
15.2 08/01/2015 Sem Mudanças 

15.3 11/01/2015 Página Dois: Atualização de informações sobre a sede 
Atualizado o endereço no formulário médico 

16.0 01/01/2016 Sem Mudanças 
17.0 01/01/2017 Sem Mudanças 
18.0 01/01/2018 Sem Mudanças 
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1. Visão Geral dos Formulários 
1.1 Formulário de Registro de Mergulhador 

Use este formulário para os seguintes cursos: 
1. Open Water Scuba Diver 
2. Junior Open Water Scuba Diver 
3. Advanced Scuba Diver 
4. Master Scuba Diver 
5. CPROX, CPR1st and CPROX1stAED Administrador 
6. Rescue Diver 
7. Especialidade (Lembre-se de especificar qual especialidade) 

 

Ao usar o formulário de inscrição do aluno, envie um fax ou digitalização por e-mail para a sede da SDI / 
os cartões de estudantes serão enviados pelo correio. 

Os alunos também podem ser registrados através da seção de membros do site International Training Inc. 

Ao se registrar on-line, os cartões serão enviados pelo correio, a menos que a loja tenha uma impressora de 
cartão de certificação na loja. Ao usar a impressora de cartão de certificação na loja, os cartões de certificação são 
impressos e emitidos imediatamente para os alunos. 

1.2 Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e 
Expressa Assunção de Risco 

Use este formulário para registrar a liberação de responsabilidade geral e assumir o risco dos alunos.  
Certifique-se de revisar o conteúdo antes de começar um curso ou especialidade para garantir que ele foi concluído e 
assinado - incluindo a assinatura de uma testemunha.  

Cada curso em que o estudante participa exige uma liberação de renúncia separada. 
1. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI - para ensinar 
2. Liberação de responsabilidade geral da SDI e Assunção expressa de risco - Para passeios de mergulho 

guiados para mergulhadores certificados 
3. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI - Para passeios de snorkeling 

guiados 
4. Liberação de responsabilidade geral da SDI e Assunção expressa de risco - Para mergulhos de barco não 

guiados e não supervisionados para mergulhadores certificados 

1.3 Formulário de Atualização de Especialista para Instrutores 
Assistentes e Instrutores 

Use este formulário para solicitar a classificação de especialidades 
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1.4 Procedimentos para o Global Referral (transferência global). 
Use este formulário para quando um estudante está viajando para outra loja para a certificação de águas 

abertas.  O procedimento é abordado na Parte 2 - Padrões de mergulhador SDI, seção 6, padrões de mergulhador de 
águas abertas. 

1.5 Formulário de Solo Diver 
Use este formulário para Solo Diver Liberação de responsabilidade 

1.6 Formulário de relatório de acidente / incidente 
Use este formulário para registrar informações sobre um acidente ou incidente com a sede da SDI. 

1.7 Formulário de Apresentações Acadêmicas  
Este formulário pode ser usado para ajudar a preparar a parte acadêmica de uma aula.  Um exemplo de seu 

uso pode ser encontrado na parte acadêmica do Manual do Instrutor de Água Aberta. 

1.8 Formulário de Apresentações Aquáticas  
Use este formulário ao se preparar para uma classe de águas confinadas.  Um exemplo de seu uso pode ser 

encontrado na parte aquática do Manual do Instrutor de Água Aberta. 

1.9 Formulário de Atualização de Membros 
Use este formulário para renovar um status de associação ou de ensino que caducou após 2 anos não 

ensinando.   

1.10 Aplicação de Lideres de Mergulho 
Use este formulário para solicitar a classificação de Divemaster, Assistente de Instrutor e Instrutor Scuba 

de Águas Abertas 

1.11 Questionário Médico e Assinatura de Médicos 
Use este formulário para obter informações médicas para os alunos. Certifique-se de revisar o conteúdo 

antes de iniciar um curso ou especialidade. Caso o aluno marque sim para qualquer item no questionário, as 
Instruções para o médico e a página de assinatura do médico estão incluídas neste formulário. 

1.12 Formulário de atualização de água aberta SDI JR 
Use este formulário quando um indivíduo originalmente certificado como um mergulhador SDI Open 

Water Scuba, vira 15 e deseja atualizar para um mergulhador SDI Open Water Scuba. 
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1.13 Pasta de Registro de Aluno SDI 
Use este formulário para documentar e reter todos os registros de treinamento para um mergulhador SDI. 

 



 

 

 
 
 

 

 

Formulário de Registro de 
Mergulhador 

 
1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 

Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 
Email worldhq@tdisdi.com          www.tdisdi.com 

Métodos de Pagamento 

AMEX , MasterCard , Visa , Cheque ou Depósito  Cheques nominais ITI 
 

                                Exp. Data:         
 
Assinatura: 

Curso:  Marque apenas um curso por formulário de registro de mergulhador 
Mergulhador SDI Open Water,   SDI Junior Open Water 

 
Especiliades (Especifique):   Rescue Diver 

 
 Advanced Scuba Diver (lista quatro especialidades abaixo)  Master Scuba Diver (liste quatro especialidades abaixo) 

 
     ___________,      ____________,      ____________,      ____________ 

TAXA DE CERTIFICAÇÃO:  Somente C-Card Only * C-Card e Diploma * (consulte a lista de preços atual) 
Todas os cartões e diplomas do mergulhador são enviados diretamente para o instrutor ou loja 

Escreva o nome como 
quer na certificação 

Endereço postal completo 
(incluir cidade, estado e código 

postal) 
Número de telefone 
Endereço de e-mail 

                  
      DN(dd/mm/aaaa)  

      
            

      DN(dd/mm/aaaa)  
      

            
      DN(dd/mm/aaaa)           

      
            

      DN(dd/mm/aaaa)       

Data de conclusão do curso (dd/ mm / aa):       2o. Instrutor/Assitente:         Número:      

 Água Doce  Profundiade Máxima de Trainemento      
Água Salgada     (Metro/Pés): Água Doce :       Centro de Mergulho      

Instrutor SDI número:      Número do Centro de Mergulho      

Nome dos Instrutores:                                

 
Enviar para o Endereço:  
 
Centro   Aluno (s)  

Certifico que o alunos acima mencionados concluiram os cursos 
TDI indicados e atingiram o nível de proficiência exigido pelos 
padrões e normas da SDI antes de eu emitir essas certificações. 
Além disso, concordo em anular todos os cartões não emitidos no 
prazo de seis meses. 

 
                                    
 
Assinatura do instrutor (obrigatório em cada formulário)                 
Data de assinatura 

Direitos Autorais ® 2002 by International Training  Revision 7.10 11/17/11 
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Liberação de Responsabilidade Geral e 
Expressa Assunção de Risco: 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 
Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 

Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 
 
Para o programa de treinamento       (especificar Curso ou Especialidade) sob sanção através da Scuba Diving International (SDI), 
uma divisão de treinamento internacional.  Leia atentamente, preencha todos os espaços em branco e rubrique cada parágrafo antes 
de assinar no final. 
Eu _______________________________________, Venho por este termo afirmar que fui aconselhado e completamente informado sobre os 
perigos inerentes das atividades de mergulho  
scuba 
________ Além disso, entendo que mergulhar com ar comprimido ou ar enriquecido com oxigênio (Nitrox) envolve certos riscos inerentes, 

incluindo doença descompressiva, embolia, toxicidade de oxigênio, narcose de gás inerte, lesões de vida marinha ou outros 
barotraumas / lesões hiperbáricas que podem ocorrer e que requerem tratamento em uma câmara de recompressão. Entendo 
ainda que as viagens de mergulho em águas abertas, que são necessários para a formação e certificação, podem ser realizadas 
em um local remoto, seja por tempo ou distância, ou ambos, de tal câmara hiperbárica. Eu ainda opto por continuar com tais 
mergulhos de instrução, apesar da possível ausência de uma câmara hiperbárica na proximidade do local de mergulho. 

________ Eu entendo e concordo que nem o (s) Instrutor (es)____________________________ , a loja através da qual eu recebi minhas 
instruções,  ___________________________, International Training e a Scuba Diving International (SDI), nem os diretores, 
diretores, acionistas, empresas afiliadas, funcionários, agentes ou atribuições das entidades e / ou indivíduos acima 
mencionados, nem os autores de quaisquer materiais, incluindo textos e tabelas expressamente utilizados para treinamento e 
certificação (doravante denominados "Partes liberadas") podem ser responsabilizados ou responsáveis de qualquer forma por 
qualquer prejuízo , morte ou outros danos a mim ou para minha família, herdeiros ou cessionários que possam ocorrer como 
resultado da minha participação nesta classe de mergulho e formação ou resultado da negligência de qualquer parte, incluindo 
as Partes Liberadas, sejam elas passivas ou ativas. 

________ Em consideração de ser autorizado a me inscrever neste curso, eu pessoalmente assumo todos os riscos relacionados com o 
referido curso, por qualquer dano ou lesão que possa me acontecer enquanto eu estiver matriculado como estudante do curso, 
incluindo todos os riscos conexos, previstos ou imprevistos. 

________ Além disso, aceito salvar, defender, indenizar e isentar o curso e as Partes liberadas de qualquer reclamação ou ação judicial 
por mim, qualquer pessoa que pretenda agir em meu nome, minha família, herança, herdeiros ou cessionários, decorrentes 
direta ou indiretamente da minha inscrição e participação no curso, incluindo ambas as reivindicações decorrentes do curso ou 
depois de receber minha certificação, mesmo que tais reclamações possam ser infundadas, falsas ou fraudulentas. 

________ Eu também entendo que as atividades de mergulho são fisicamente extenuante e que eu vou me esforçar durante este curso de 
mergulho e que se eu me ferir como resultado de um ataque cardíaco, pânico, hiperventilação, a toxicidade do oxigênio, narcose 
por gás inerte, afogamento, etc., que eu assumo expressamente o risco das referidas lesões e que eu não vou processar os 
indivíduos, Partes Liberadas acima ou empresas responsáveis pela mesma, e eu concorda em defender, indenizar e isentar o 
referido curso e abrir mão do direito por quaisquer lesões sofridas por mim. 

________ Eu entendo que estas atividades podem me colocar mais profundo do que eu sou capaz de executar com segurança uma livre 
subida (sem gás de respiração) 

________ Eu entendo que pode ser obrigatório fornecer o meu próprio equipamento e que eu sou responsável por sua condição de 
operação e manutenção. 

________ Eu ainda afirmo que eu tenho idade legal e juridicamente competente para concordar com este termo de responsabilidade, ou 
que eu tenha adquirido o consentimento por escrito dos meus pais ou tutor. 

________ Eu entendo que os termos aqui são contratuais e não um mero considerando e que assino o presente documento do meu 
próprio ato livre. Além disso, eu entendo e concordo que, no caso de uma ou mais das disposições deste contrato, por qualquer 
razão, ser mantida por um tribunal de jurisdição competente como inválida ou inaplicável em qualquer aspecto, tal invalidez, 
ilegalidade ou inaplicabilidade não afetará nenhuma outra disposição deste, e este acordo deve ser interpretado como se tal 
provisão ou provisões inválidas, ilegais ou inaplicáveis nunca estivessem aqui contidas. 

 
É A INTENÇÃO DE ________________________ POR ESTE INSTRUMENTO, EXCLUIR E LIBERAR MEUS INSTRUTORES, 
______________________________(E OUTROS ___________________________), A LOJA NA QUAL EU RECEBI MINHA 
INSTRUÇÃO _______________, A AGÊNCIA DE TREINAMENTO _____________ INTERNATIONAL TRAINING AND SCUBA 
DIVING INTERNATIONAL ( SDI ), E TODAS AS OUTRAS ENTIDADES RELACIONADAS E PARTES LIBERADAS COMO 
DEFINIDOS ACIMA, DE TODA RESPONSABILIDADE OU RESPONSABILIDADE POR QUALQUER INCIDÊNCIA PESSOAL, 
DANOS DE PROPRIEDADE OU MORTE POR ERRO CAUSADAS OU DECORRENTES, DIRECTAMENTE OU 
INDIRETAMENTE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À NEGLIGÊNCIA DAS PARTES LIBERADAS , SEJA PASSIVO 
OU ATIVO. EU FUI PLENAMENTE INFORMADO DO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE E 
EXPRESSA ASSUNÇÃO DE RISCO E DE TER LIDO ANTES DE CONCORDAR EM MEU NOME E DE MEUS SUCESSORES. 

Este documento é necessário para todos os cursos e especialidades ensinadas sob sanção da Technical Diving International. 
Não podem ser feitas alterações, resalvas, omissões ou revisões. 

_________________________________   ________________ 
      Assinatura do Estudante / Participante / Data   Testemunha / Data 
  (se aplicável) 
_________________________________________________ 
  Testemunha / Data 

Copyright© 2002 by Scuba Diving International (SDI) Revision 6.2, 11/17/11 
 
  

mailto:worldhq@tdisdi.com


 

 

 

 

Liberação de Responsabilidade Geral e 
Expressa Assunção de Risco: 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 
Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Liberação de responsabilidade geral para passeios de mergulho guiados e mergulhadores certificados. 
Leia atentamente, preencha todos os espaços em branco e rubrique cada parágrafo antes de assinar no final. 

Eu, ______________________________, afirmo que fui informado e informado sobre os perigos inerentes das atividades de mergulho e a 
participação em uma visita guiada como mergulhador. 

________ Ainda, compreendo que o mergulho com ar comprimido, ar enriquecido com oxigénio (nitrox), e trimix fornecido por mergulhador 
padrão de circuito aberto ou com circuito semi-fechado ou respiradores de circuito fechado envolve certos riscos inerentes 
incluindo doença de descompressão, embolia, toxicidade de oxigênio, gás inerte narcose, hipoxia, hipercapnia, lesões da vida 
marinha ou outros barotrauma ou lesões hiperbáricas. Tais ferimentos podem ocorrer que requerem tratamento em uma câmara 
de recompressão ou instalação médica. Também compreendo que esses cursos podem ser em locais remotos e isolados por 
tempo e distância, de tal centro profissional ou médico treinado. Eu ainda opto por continuar com tais mergulhos de instrução, 
apesar da possível ausência de uma câmara hiperbárica na proximidade do local de mergulho. 

________ Eu entendo e concordo que nem o (s) Instrutor (es) _____________________________, a loja através da qual eu recebi minhas 
instruções,  ___________________________, International Training e a Scuba Diving International (SDI), nem os diretores, 
diretores, acionistas, empresas afiliadas, funcionários, agentes ou atribuições das entidades e / ou indivíduos acima 
mencionados, nem os autores de quaisquer materiais, incluindo textos e tabelas expressamente utilizados para treinamento e 
certificação (doravante denominados "Partes liberadas") podem ser responsabilizados ou responsáveis de qualquer forma por 
qualquer prejuízo , morte ou outros danos a mim ou para minha família, herdeiros ou cessionários que possam ocorrer como 
resultado da minha participação nesta classe de mergulho e formação ou resultado da negligência de qualquer parte, incluindo as 
Partes Liberadas, sejam elas passivas ou ativas. 

________ Em consideração de serem autorizados a participar nesta actividade Venho por este meio assume pessoalmente todos os riscos 
relacionados com a referida viagem, por qualquer dano, lesão ou dano que possa me acontecer enquanto eu sou um participante 
de mergulho, incluindo todos os riscos conexos, previstos ou imprevistos. 

________ Além disso, aceito salvar, defender, indenizar e isentar as Partes liberadas de qualquer reclamação ou ação judicial por mim, 
qualquer pessoa que pretenda agir em meu nome, minha família, herança, herdeiros ou cessionários, decorrentes direta ou 
indiretamente da minha inscrição e participação no curso, incluindo ambas as reivindicações decorrentes do curso ou depois de 
receber minha certificação, mesmo que tais reclamações possam ser infundadas, falsas ou fraudulentas. 

________ Eu também entendo que as atividades de mergulho são fisicamente extenuante e que eu vou me esforçar durante este curso de 
mergulho e que se eu me ferir como resultado de um ataque cardíaco, pânico, hiperventilação, a toxicidade do oxigênio, narcose 
por gás inerte, afogamento, etc., que eu assumo expressamente o risco das referidas lesões e que eu não vou processar os 
indivíduos, Partes Liberadas acima ou empresas responsáveis pela mesma, e eu concorda em defender, indenizar e isentar o 
referido curso e abrir mão do direito por quaisquer lesões sofridas por mim. 

________ Eu entendo que estas atividades podem me colocar mais profundo do que eu sou capaz de executar com segurança uma livre 
subida (sem gás de respiração) 

________ Eu entendo que pode ser obrigatório fornecer o meu próprio equipamento e que eu sou responsável por sua condição de 
operação e manutenção. 

________ Eu entendo que pode ser obrigatório fornecer o meu próprio equipamento e que eu sou responsável por sua condição de 
operação e manutenção. 

________ Eu ainda afirmo que eu tenho idade legal e juridicamente competente para concordar com este termo de responsabilidade, ou 
que eu tenha adquirido o consentimento por escrito dos meus pais ou tutor. 

________  Eu ainda afirmo que eu já sou um mergulhador qualificado e certificado das seguintes agências de treinamento: 
________________________ e que eu mantenho treinamento para o nível de ________________________. Estou ciente do 
nível de certificação exigido e / ou experiência necessária e recomendada para se inscrever nesta atividade e eu acredito que 
atendo aos requisitos de certificação prévia ou experiência equivalente. Eu tenho sido um mergulhador certificado desde 
____________ e mergulhei por _______ anos para um total de _________ mergulhos até uma profundidade máxima de _______ 
metros ou _______ pés  

________ Eu entendo que os termos aqui são contratuais e não um mero considerando e que assino o presente documento do meu próprio 
ato livre. Além disso, eu entendo e concordo que, no caso de uma ou mais das disposições deste contrato, por qualquer razão, 
ser mantida por um tribunal de jurisdição competente como inválida ou inaplicável em qualquer aspecto, tal invalidez, ilegalidade 
ou inaplicabilidade não afetará nenhuma outra disposição deste, e este acordo deve ser interpretado como se tal provisão ou 
provisões inválidas, ilegais ou inaplicáveis nunca estivessem aqui contidas. 

É A INTENÇÃO DE ________________________ POR ESTE INSTRUMENTO, EXCLUIR E LIBERAR MEUS INSTRUTORES, 
______________________________ (E OUTROS ____________________________), A LOJA NA QUAL EU RECEBI MINHA 
INSTRUÇÃO _______________, A AGÊNCIA DE TREINAMENTO _____________ INTERNATIONAL TRAINING, E TODAS AS 
OUTRAS ENTIDADES RELACIONADAS E PARTES LIBERADAS COMO DEFINIDOS ACIMA, DE TODA RESPONSABILIDADE 
OU RESPONSABILIDADE POR QUALQUER INCIDÊNCIA PESSOAL, DANOS DE PROPRIEDADE OU MORTE POR ERRO 
CAUSADAS OU DECORRENTES, DIRECTAMENTE OU INDIRETAMENTE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À 
NEGLIGÊNCIA DAS PARTES LIBERADAS, SEJA PASSIVO OU ATIVO. EU FUI PLENAMENTE INFORMADO DO CONTEÚDO 
DESTE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE E EXPRESSA ASSUNÇÃO DE RISCO E DE TER LIDO ANTES DE 
CONCORDAR EM MEU NOME E DE MEUS SUCESSORES. 

Não podem ser feitas alterações, resalvas, omissões ou revisões. 
______________________________________________________   __________________ 
      Assinatura do Estudante / Participante / Data   Testemunha / Data 
  (se aplicável) 
___________________________________________________ 
        Testemunha / Data 

Copyright © 2002 by Scuba Diving International (SDI) Revision 6.1, 11/17/11 
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Liberação de Responsabilidade Geral e 
Expressa Assunção de Risco: 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 
Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Liberação de responsabilidade geral para passeios de mergulho com snorkel 
Leia atentamente, preencha todos os espaços em branco e rubrique cada parágrafo antes de assinar no final. 
 
Eu, ______________________________, afirmo que fui informado e informado sobre os perigos inerentes das atividades de snorling e a 
participação em uma visita guiada como mergulhador. 
________ Ainda, eu entendo que mergulho envolve certos riscos inerentes incluindo lesões vida marinha, afogamento, escorregando e queda 

em ambos um navio ou um ponto de entrada de praia, possíveis riscos de outra embarcação ou embarcações na área ou outras 
lesões de barotrauma, como apertos de orelha ou máscara, etc. Tais ferimentos podem ocorrer que requerem tratamento em uma 
câmara de recompressão ou instalação médica. Também compreendo que esses cursos podem ser em locais remotos e isolados 
por tempo e distância, de tal centro profissional ou médico treinado. Eu ainda opto por continuar com tais mergulhos de snorkeling, 
apesar da possível ausência de uma câmara hiperbárica na proximidade do local de mergulho. 

________ Eu entendo e concordo que nem o (s) Instrutor (es) _____________________________, a loja através da qual eu recebi minhas 
instruções, _________________________, International Training , nem os diretores, diretores, acionistas, empresas afiliadas, 
funcionários, agentes ou atribuições das entidades e / ou indivíduos acima mencionados, nem os autores de quaisquer materiais, 
incluindo textos e tabelas expressamente utilizados para treinamento e certificação (doravante denominados "Partes liberadas") 
podem ser responsabilizados ou responsáveis de qualquer forma por qualquer prejuízo , morte ou outros danos a mim ou para 
minha família, herdeiros ou cessionários que possam ocorrer como resultado da minha participação nesta classe de mergulho e 
formação ou resultado da negligência de qualquer parte, incluindo as Partes Liberadas, sejam elas passivas ou ativas. 

________ Em consideração de serem autorizados a participar nesta actividade Venho por este meio assume pessoalmente todos os riscos 
relacionados com a referida viagem, por qualquer dano, lesão ou dano que possa me acontecer enquanto eu sou um participante 
de mergulho, incluindo todos os riscos conexos, previstos ou imprevistos. 

________ Além disso, aceito salvar, defender, indenizar e isentar as Partes liberadas de qualquer reclamação ou ação judicial por mim, 
qualquer pessoa que pretenda agir em meu nome, minha família, herança, herdeiros ou cessionários, decorrentes direta ou 
indiretamente da minha inscrição e participação no curso, incluindo ambas as reivindicações decorrentes do curso ou depois de 
receber minha certificação, mesmo que tais reclamações possam ser infundadas, falsas ou fraudulentas. 

________ Eu também entendo que as atividades de mergulho são fisicamente extenuante e que eu vou me esforçar durante este curso de 
mergulho e que se eu me ferir como resultado de um ataque cardíaco, pânico, hiperventilação, a toxicidade do oxigênio, narcose 
por gás inerte, afogamento, etc., que eu assumo expressamente o risco das referidas lesões e que eu não vou processar os 
indivíduos, Partes Liberadas acima ou empresas responsáveis pela mesma, e eu concorda em defender, indenizar e isentar o 
referido curso e abrir mão do direito por quaisquer lesões sofridas por mim. 

________ Eu entendo que pode ser obrigatório fornecer o meu próprio equipamento e que eu sou responsável por sua condição de operação 
e manutenção. 

________ Eu entendo que pode ser obrigatório fornecer o meu próprio equipamento e que eu sou responsável por sua condição de operação 
e manutenção. 

________ Eu ainda afirmo que eu tenho idade legal e juridicamente competente para concordar com este termo de responsabilidade, ou que 
eu tenha adquirido o consentimento por escrito dos meus pais ou tutor. 

________ Eu entendo que os termos aqui são contratuais e não um mero considerando e que assino o presente documento do meu próprio 
ato livre. Além disso, eu entendo e concordo que, no caso de uma ou mais das disposições deste contrato, por qualquer razão, ser 
mantida por um tribunal de jurisdição competente como inválida ou inaplicável em qualquer aspecto, tal invalidez, ilegalidade ou 
inaplicabilidade não afetará nenhuma outra disposição deste, e este acordo deve ser interpretado como se tal provisão ou 
provisões inválidas, ilegais ou inaplicáveis nunca estivessem aqui contidas. 

É A INTENÇÃO DE ________________________ POR ESTE INSTRUMENTO, EXCLUIR E LIBERAR MEUS INSTRUTORES, 
______________________________ (E OUTROS __________________________), A LOJA NA QUAL EU RECEBI MINHA 
INSTRUÇÃO _______________, A AGÊNCIA DE TREINAMENTO _____________ INTERNATIONAL TRAINING, E TODAS 
AS OUTRAS ENTIDADES RELACIONADAS E PARTES LIBERADAS COMO DEFINIDOS ACIMA, DE TODA 
RESPONSABILIDADE OU RESPONSABILIDADE POR QUALQUER INCIDÊNCIA PESSOAL, DANOS DE PROPRIEDADE OU 
MORTE POR ERRO CAUSADAS OU DECORRENTES, DIRECTAMENTE OU INDIRETAMENTE, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO À NEGLIGÊNCIA DAS PARTES LIBERADAS , SEJA PASSIVO OU ATIVO. EU FUI PLENAMENTE INFORMADO 
DO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE E EXPRESSA ASSUNÇÃO DE RISCO E DE TER LIDO 
ANTES DE CONCORDAR EM MEU NOME E DE MEUS SUCESSORES. 

Não podem ser feitas alterações, resalvas, omissões ou revisões. 
 
 

______________________________________________________  _________________________________________ 
      Assinatura do Estudante / Participante / Data   Testemunha / Data 
  (se aplicável) 
 
 
___________________________________________________ 
        Testemunha / Data 
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Liberação de Responsabilidade Geral e 
Expressa Assunção de Risco: 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 
 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 

Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Liberação de responsabilidade geral para passeios de mergulho não guiados e não 
supervisionados para mergulhadores certificados: 

Leia atentamente, preencha todos os espaços em branco e rubrique cada parágrafo antes de assinar no final. 
Eu, ______________________________, afirmo que fui informado e informado sobre os perigos inerentes das atividades de mergulho e 
participação em uma turnê não supervisionada não supervisionada como mergulhador certificado. 
________ Ainda, compreendo que o mergulho com ar comprimido, ar enriquecido com oxigénio (nitrox), e trimix fornecido por mergulhador 

padrão de circuito aberto ou com circuito semi-fechado ou respiradores de circuito fechado envolve certos riscos inerentes incluindo 
doença de descompressão, embolia, toxicidade de oxigênio, gás inerte narcose, hipoxia, hipercapnia, lesões da vida marinha ou 
outros barotrauma ou lesões hiperbáricas. Tais ferimentos podem ocorrer que requerem tratamento em uma câmara de 
recompressão ou instalação médica. Também compreendo que esses cursos podem ser em locais remotos e isolados por tempo e 
distância, de tal centro profissional ou médico treinado. Eu ainda opto por continuar com tais mergulhos de instrução, apesar da 
possível ausência de uma câmara hiperbárica na proximidade do local de mergulho. 

________ Eu entendo e concordo que nem o capitão e a tripulação ___________________________________,nem o 
vessel_______________________, nem qualquer dos respectivos funcionários, diretores, agentes ou cessionários de 
________________________________________, (doravante referida como "Partes Liberadas") pode ser considerado responsável 
ou responsáveis de qualquer forma por qualquer lesão, morte ou outros danos para mim ou para minha família, herdeiros ou 
cessionários que possam ocorrer como resultado da minha participação nesta atividade de mergulho ou como resultado da 
negligência de qualquer parte, incluindo as Partes Liberadas, sejam elas passivas ou ativo. 

________ em consideração de serem autorizados a participar nesta actividade Venho por este meio assume pessoalmente todos os riscos 
relacionados com a referida viagem, por qualquer dano, lesão ou dano que possa me acontecer enquanto eu sou um participante de 
mergulho, incluindo todos os riscos conexos, previstos ou imprevistos. 

________ Além disso, aceito salvar, defender, indenizar e isentar as Partes liberadas de qualquer reclamação ou ação judicial por mim, 
qualquer pessoa que pretenda agir em meu nome, minha família, herança, herdeiros ou cessionários, decorrentes direta ou 
indiretamente da minha inscrição e participação no curso, incluindo ambas as reivindicações decorrentes do curso ou depois de 
receber minha certificação, mesmo que tais reclamações possam ser infundadas, falsas ou fraudulentas. 

________ Eu também entendo que as atividades de mergulho são fisicamente extenuante e que eu vou me esforçar durante este curso de 
mergulho e que se eu me ferir como resultado de um ataque cardíaco, pânico, hiperventilação, a toxicidade do oxigênio, narcose por 
gás inerte, afogamento, etc., que eu assumo expressamente o risco das referidas lesões e que eu não vou processar os indivíduos, 
Partes Liberadas acima ou empresas responsáveis pela mesma, e eu concorda em defender, indenizar e isentar o referido curso e 
abrir mão do direito por quaisquer lesões sofridas por mim. 

________ Eu entendo que estas atividades podem me colocar mais profundo do que eu sou capaz de executar com segurança uma livre 
subida (sem gás de respiração) 

________ Eu entendo que pode ser obrigatório fornecer o meu próprio equipamento e que eu sou responsável por sua condição de operação e 
manutenção. 

________ Eu entendo que pode ser obrigatório fornecer o meu próprio equipamento e que eu sou responsável por sua condição de operação e 
manutenção. 

________ Eu ainda afirmo que eu tenho idade legal e juridicamente competente para concordar com este termo de responsabilidade, ou que 
eu tenha adquirido o consentimento por escrito dos meus pais ou tutor. 

________ Eu ainda afirmo que eu já sou um mergulhador qualificado e certificado das seguintes agências de treinamento: 
________________________ e que eu mantenho treinamento para o nível de ________________________.  Estou ciente 
do nível de certificação exigido e / ou experiência necessária e recomendada para se inscrever nesta atividade e eu acredito que 
atendo aos requisitos de certificação prévia ou experiência equivalente. Eu tenho sido um mergulhador certificado desde 
____________ e mergulhei por _______ anos para um total de _________ mergulhos até uma profundidade máxima de _______ 
metros ou _______ pés  

________ Eu entendo que os termos aqui são contratuais e não um mero considerando e que assino o presente documento do meu próprio 
ato livre. Além disso, eu entendo e concordo que, no caso de uma ou mais das disposições deste contrato, por qualquer razão, ser 
mantida por um tribunal de jurisdição competente como inválida ou inaplicável em qualquer aspecto, tal invalidez, ilegalidade ou 
inaplicabilidade não afetará nenhuma outra disposição deste, e este acordo deve ser interpretado como se tal provisão ou provisões 
inválidas, ilegais ou inaplicáveis nunca estivessem aqui contidas. 

É A INTENÇÃO DE ________________________ POR ESTE INSTRUMENTO, EXCLUIR E LIBERAR MEUS INSTRUTORES, 
______________________________ (E OUTROS ____________________________), A LOJA NA QUAL EU RECEBI MINHA 
INSTRUÇÃO _______________, A AGÊNCIA DE TREINAMENTO _____________ INTERNATIONAL TRAINING, E TODAS AS 
OUTRAS ENTIDADES RELACIONADAS E PARTES LIBERADAS COMO DEFINIDOS ACIMA, DE TODA RESPONSABILIDADE 
OU RESPONSABILIDADE POR QUALQUER INCIDÊNCIA PESSOAL, DANOS DE PROPRIEDADE OU MORTE POR ERRO 
CAUSADAS OU DECORRENTES, DIRECTAMENTE OU INDIRETAMENTE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À 
NEGLIGÊNCIA DAS PARTES LIBERADAS, SEJA PASSIVO OU ATIVO. EU FUI PLENAMENTE INFORMADO DO CONTEÚDO 
DESTE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE E EXPRESSA ASSUNÇÃO DE RISCO E DE TER LIDO ANTES DE 
CONCORDAR EM MEU NOME E DE MEUS SUCESSORES. 

Não podem ser feitas alterações, resalvas, omissões ou revisões. 
 
______________________________________________________              _____________________________________________ 
      Assinatura do Estudante / Participante / Data   Testemunha / Data 
  (se aplicável) 
 
___________________________________________________ 
  Testemunha / Data 
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Pedido de Atualização - Instrutor de Especialidade 
Formulário de Atualização de Especialista para 

Instrutores Assistentes e Instrutores 
1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 

Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Métodos de Pagamento 
AMEX , MasterCard , Visa , Cheque ou Depósito  Cheques nominais a International Training 
 
                                 Exp. Data:         

 
Assinatura:                                                                                                       CVV: 

Todas os cartões e diplomas do mergulhador são enviados diretamente para o instrutor ou loja. 
Taxa de Certificação: * Consulte a lista de preços atual. 

Marque apenas um curso por formulário de registro 
   Advanced Buoyancy Control 
   Altitude  
   oat  
   Computer Diver 
   Computador Nitrox Diver 
 CPROX Administrator 
 CPR1st Administrator 
   CPROX1stAED Administrador 
 Deep Diving (40 Metros/130 pés no 

máximo) 
 Diver Propulsion Vehicle 
 Drift Diver 
 Dry Suit  

 Equipment Specialist 
 Ice 
 Marine Ecosystems Awareness 
 Night /Limited Visibility 
 Research  
 Search and Recovery  
 Shore/Beach  
Sidemount 
Solo 
 U/W Hunter & Collector 
 U/W Navigation 
 U/W Photography 

 

 Underwater Video 
 VIP 
 Wreck  
 Outros: Especifique: 

 
 
 
 
 

Número de Instrutor Atual: 
 
Escreva o Nome Como Aperece no 
Cartão de Certificação 

      
 
      

Endereço postal completo 
(incluir cidade, estado e código postal)       

Número de telefone       

Endereço de e-mail       

Preencha a seção apropriada na Página 2 
ANTES de enviar o formulário para SDI 
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 Procedimentos de Especialidades#1 (Assistentes de Instrutores devem 
usar esse processo) 

 Participação como Instrutor numa Classe de Especialidade: 
 Um SDI Instrutor concluíu um curso de Especialidade SDI Specialty Instrutor 
 Requerimentos do Instrutor:  
A. Eu aceito aderir ao padrão do curso de Especialidade SDI e esquema fornecido por  

Sede da SDI. 
B. Documentação de 10 mergulhos nesse curso específico de especialidade. 

Local do Curso: __________________________________ Data de conclusão do curso (dd/ mm / 
aa):  
Assinatura do Instructor Trainer:_______________________ SDI #________ Data:  ___/___/____ 
AI ou Instrutor, Assinatura: _______________________________________ Date: ___ / ___ / ___ 

 
 Procedimentos de Especialidades#2 

Atualização do Instrutor de Especialidade Administrativa 
Um instrutor que deseja transferir para uma classificação de instrutor de especialidades de outra agência de 
certificação para SDI.  
OU 
Um instrutor que sente que sua experiência em uma especialidade particular atende aos requisitos para 
ensinar um curso de Especilidades SDI. Deve ser completado o histórico de mergulho na sessão abaixo: 

 
 Requerimentos do Instrutor:  

Eu  aceito aderir ao padrão do curso de Especialidade SDI e esquema fornecido por 
Sede da SDI. 

B. Documentação de 25 mergulhos nesse curso específico de especialidade. 
 
Instructor Signature: ___________________________________________  Data: ___/___/___ 

 Procedimentos de Especialidades#3 
 

Pedido de Atualização do Instrutor de Especialidade 
Um instrutor, que tem uma classificação de especialidade que não está listada como um dos cursos de 

Especialidade SDI, pode solicitar o reconhecimento do curso de especialidade.  
 
Requerimentos do Instrutor: 
A.  Aceito fornecer a sede da SDI com o esboço do curso de especialidade 
B. Documentação de 25 mergulhos nesse curso específico de especialidade. 
 
Instructor Signature: ___________________________________________  Data: ___/___/___ 

 

Histórico de Mergulho       
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Águas Abertas 
Formulário de Transferência Global 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 
Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Informações do estudante 

Nome:       

Endereço:       

      

Cidade:       Estado:       

Cep:       País:       

Telefone:       Fax:       

Email:       Data de nascimento:       

Idade:       Sexo:   M   F 

Instrutor Inicial: 

Centro:       Telefone:       

Nome do Instrutor:       

Endereço:       

      

Cidade:       Estado:       

Cep:       País:       

Telefone:       Fax:       

Email:       Número de Instrutor SDI:       
 Eu concordo que o aluno acima mencionado cumpriu com sucesso todos os requisitos acadêmicos e 
de água confinada para o curso de mergulho autônomo de águas abertas da SDI. Conforme indicado na 
assinatura abaixo, acredito que o aluno está mentalmente e fisicamente preparado para participar do 
treinamento em águas abertas. 
 
Assinatura do Instrutor: _____________________________  Data de Conclusão: ____ / ____ / ____ 
 
 
Check List do Instrutor Inicial: 
  
____ Uma cópia do Histórico Médico do aluno deve acompanhar este formulário de transferência. 
____ Um Formulário de Transferência de SDI Scuba Diver assinado e preenchido  
____ Relembre o aluno para acompanhar o diário de mergulho e o computador de mergulho. 
 

Data de Vencimento: Válido por 6 meses desde a data de conclusão 
Procedimentos para o Global Referral (transferência global). Página de 1 a 3 
Direitos Autorais ® 2002 by Scuba Diving International (SDI) Revision 6.1, 11/17/11 

 
 

mailto:worldhq@tdisdi.com
http://www.tdisdi.com/


 

 

 
 

 

Águas Abertas 
Formulário de Transferência 

Global 
1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 

 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 
Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

     INSTRUTOR SCUBA DE ÁGUAS ABERTAS QUE ESTARÁ AVALIANDO 
 
Caro instrutor avaliador, 
 
 O programa de transferência de SDI foi projetado para permitir que qualquer instrutor 
ativo avalie as habilidades de águas abertas e o desempenho de um aluno transferido.  Um 
instrutor ativo se refere a qualquer instrutor que esteja afiliado a uma agência internacional de 
treinamento de mergulho reconhecida. 
 
 Agradecemos sua assistência com o encaminhamento do meu aluno.  Por favor, reveja a 
lista de habilidades requeridas do aluno, mergulhos e pré-requisitos do instrutor antes do início 
do processo de avaliação de águas abertas. 

 
 
 
O Instrutor Avaliador deve: 
 

______  Um instrutor ativo se refere a qualquer instrutor que esteja afiliado a uma 
agência internacional de treinamento de mergulho reconhecida. 

____  Revisar o histórico médico do aluno 

____  Convide que o estudante assine o formulário de isenção e liberação da sua loja 

____  Avalie e inicie todas as habilidades e mergulhos necessários de águas abertas 
listadas nas costas neste formulário 

____  Assinar formulário de transferência 

____  Fornecer o formulário original de transferência do aluno,e reter uma cópia deste 
formulário de transferência para seu registro. 

 
 
 
 

Obrigado pela sua experiência profissional e cooperação. 
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Águas Abertas 
Formulário de Transferência Global 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 
Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Registro de Desempenho de Habilidade 
Avaliar o Instrutor de Água Aberta deve inicializar cada habilidade quando concluída 

• Sistema de mergulho autônomo 
 ____Montagem e desmontagem do equipamento de 

mergulho 
• Checagem Pré Mergulho 
 ___Verificação pré-mergulho de si e do amigo 
 ___Comunicação Subaquática 
• Utilização do computador. 
 ___Leitura e compreensão de dados 
• Uso dos Reguladores 
 ___Respiração, deslagamento e recuperação 
• Desalagamento da máscara no fundo 
 ____ Parcial 
 ____ Total 
• BCD 
 ____ Inflagem automática e oral 
• Entradas (Demonstrar 2 tipos de entradas) 
 Liste os tipos de entradas: 
 

• Controle da flutuabilidade 
 ____Levitação 
 _____ Controladas subidas 
 ____ Controladas Descidas 
• Sistemas de Lastro Ajuste 
 _____Remoção e recolocação 
• Emergências Sem ar  
 _____Fonte Alternativa de Ar 
 _____Uso alternativo de fonte de ar; 

compartilhamento de ar com um amigo enquanto 
faz uma subida controlada 

 ____Subida com Natação Controlada de 
Emergêcia 

• Sistema de assistência do amigo 
 ___ Reboque do Mergulhador Cansado 
 ____Alívio de Cãibras 

Treinamento de Águas 
Abertas 

Mergulho 1 Mergulho 2 Mergulho 3 Mergulho 4 

Data  (dd/ mm / aaaa):      

Desempenho     

Assinatura do Aluno     

Assinatura do Instrutor     

  
 APROVADO: 
 Eu _______________________________, verifique se todos os mergulhos e habilidades de água aberta 
requeridos 
                        ( Escrever o Nome do Instrutor Avaliador ) 
 Para o curso de mergulho autônomo de águas abertas da SDI foi realizado com sucesso pelo estudante. 
 
 _______________________________________________________,#___________________ 
                   ( Assinatura do Instrutor Avaliador ) Instrutor # 
 
 _________________________________________, Data: _______/________/________  
                                       Agência                                                                                  Mês         Dia              Ano                          
 
  
 IMCOMLETO  Razão:_____________________________________________________ 
 

O FORMULÁRIO ORIGINAL DEVE SER DEVOLVIDO AO ESTUDANTE, DE FORMA QUE  
O ESTUDANTE POSSA RECEBER A CERTIFICAÇÃO FINAL DE SEU INSTRUTOR 
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Mergulho Solo. 
Liberação de responsabilidade geral e 

Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa 
Assunção de Risco. 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 
Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

ISTO É UMA PROIBIÇÃO DE SEUS DIREITOS DE PROCESSAR! LEIA COM CUIDADO. 
PREENCHA TODOS OS ESPAÇOS EM BRANCO. LEIA ATENTAMENTE, PREENCHA TODOS 

OS ESPAÇOS EM BRANCO E RUBRIQUE CADA PARÁGRAFO ANTES DE ASSINAR NO 
FINAL. 

Venho por este meio afirmar que fui aconselhado e completamente informado dos riscos 
inerentes de atividades técnicas de mergulho sozinho.  Além disso, entendo que esse mergulho 
envolve certos riscos inerentes, incluindo, mas não limitado a, afogamento, doença 
descompressiva, embolia, toxicidade de oxigênio, narcose de gás inerte, lesões de vida marinha 
e outros tipos de barotrauma e / ou lesões hiperbáricas.  Eu também entendo que, mergulhando 
sozinho, talvez eu não tenha um amigo de mergulho para me ajudar se qualquer um desses, ou 
qualquer outra, doença de mergulho ou acidente ocorram enquanto eu estou mergulhando 
sozinho. 
Eu, _____________________, entendo e concordo que nem meu (s) instrutor (es): 
________________, a loja __________________ através da qual eu recebo minhas instruções, 
nem a SDI, nem nenhum dos seus respectivos funcionários, diretores, agentes ou cessionários, 
nem o navio de mergulho, nem o A operação de mergulho através da qual me são concedidos o 
privilégio de mergulhar solo, nem o meu amigo de mergulho, nem outros participantes nesta 
atividade de mergulho em solo (doravante denominados Partes liberadas) podem ser 
responsabilizados ou responsáveis de qualquer forma por qualquer ferimento, morte ou outro 
danos a mim ou à minha família, herdeiros ou cessionários que podem ocorrer como resultado 
da minha participação no mergulho solo em resultado da negligência de qualquer parte, 
incluindo as Partes Liberadas, sejam passivas ou ativas. 
Eu, _______________________, em consideração por ter permissão de mergulhar sozinho, 
pessoalmente assumir pessoalmente todos os riscos relacionados a esta atividade por qualquer 
dano, ferimento ou dano que possa acontecer comigo enquanto eu sou mergulho solo, incluindo 
todos os riscos relacionados com isso, seja previsto ou imprevisto, mesmo que seja causado 
pela negligência das Partes liberadas. 
Eu, _______________________, salvo e isento das Partes liberadas de qualquer reivindicação 
ou ação judicial por mim, minha família, herança, herdeiros ou cessionários decorrentes da 
minha inscrição e participação no mergulho solo, incluindo todas as reivindicações decorrentes 
antes, durante e depois disso atividade de mergulho solo, mesmo que seja causada pela 
negligência das Partes Liberadas. 
Eu, _______________________, afirmo ainda que eu já sou um mergulhador certificado e tenho 
sido sincero ao declarar minhas qualificações como um mergulhador de mergulho certificado e 
tenho as seguintes certificações das seguintes agências de treinamento: 
______________________ que estou ciente da certificação requerida para o mergulho solo 
mergulho, e que eu cumpre todos os requisitos.  Eu tenho sido um mergulhador certificado 
desde ____________ e mergulhei por _______ anos para um total de _________ mergulhos até 
uma profundidade máxima de _______ metros ou _______ pés 
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Eu _________entendo que os termos aqui são contratuais e não um mero considerando e que 
assino o presente documento do meu próprio ato livre. 
Eu, _________ainda afirmo que eu tenho idade legal e juridicamente competente para 
concordar com este termo de responsabilidade, ou que eu tenha adquirido o consentimento por 
escrito dos meus pais ou tutor. 
 
1.  POR FAVOR, COPIE A SEGUINTE DECLARAÇÃO ( INTEGRALMENTE) SOBRE AS 
LINHAS EM BRANCO FORNECIDAS NESTE PARÁGRAFO. 
2. POR FAVOR ASSINE, DATE E TESTEMUNHO DO FORMULÁRIO NELE INDICADO. 
 
DECLARAÇÃO: 
É MINHA INTENÇÃO, ASSINANDO ESTE INSTRUMENTO, EXCLUIR E LIBERAR AS 
PARTES LIBERADAS DE TODA A RESPONSABILIDADE OU RESPONSABILIDADE POR 
QUALQUER INCIDÊNCIA PESSOAL, DANO DE PROPRIEDADE OU MORTE ERRADO, 
QUALQUER CAUSA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, A NEGLIGÊNCIA DAS 
PARTES LIBERADAS, SEJA SEJA PASSIVO OU ATIVO. 
 

COPIE AQUI: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eu me informei completamente sobre o conteúdo desta declaração de responsabilidade 
e acordo expresso de assumir riscos, lendo isso antes de assiná-lo em nome de mim e 
meus herdeiros.  Eu entendo que este contrato de liberação de responsabilidade e 
expresso contrato de risco expressa o acordo completo e total entre mim e as Partes 
Liberadas no que se refere às questões aqui apresentadas. 
 
 
_________________________________  ________________ 
Assinatura do Estudante / Participante / Data    Testemunha / Data 
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Mergulho.  
Relatório de acidente / incidente 

1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 
 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 

877- 436-7096Email worldhq@tdisdi.com www.tdisdi.com 

As informações contidas em todas as páginas que compõem este documento são CONFIDENCIAIS e PRIVILEGIADAS. A referida informação 
destina-se exclusivamente ao uso do indivíduo a quem é dirigido. Se o destinatário for uma pessoa / empresa diferente daqueles listados, você 
é notificado que qualquer divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação é estritamente proibido. Se você recebeu este documento por 
engano, notifique a SDI (Emergency Response Diving International) imediatamente no (888) 778-9073 e destrua este documento imediatamente 
depois disso. Obrigado pela sua cooperação e cortesia em relação a este assunto. 

Por favor, imprima ou digite claramente. É extremamente importante preencher este formulário 
COMPLETAMENTE! 

Data do Acidente:    Nome da Vítima:    

Local do Acidente:    

Endereço da Vítima:    

Sexo:    Idade:    Isso era um mergulho instrucional ou supervisionado?  

Marque todos os itens que se aplicam.  Fatalidade:__ Lesões Coporais:____DD:___ Embolia:____ Sem Lesão: ___ 
Outros (descreva):  

Descreva a experiência de mergulho da vítima; ele era estudante?  Mergulhador Novato?  Mergulhador Experiente? 
      

Descreva as lesões sofridas pela vítima: 
      

Forneça todos os detalhes sobre as condições climáticas (água, visibilidade, vento, ondas, etc.): 
      

Forneça detalhes de qualquer falha no equipamento: 
      

Por favor, descreva os procedimentos de emergência ou emergência usados e os primeiros socorros fornecidos: 
      

Por favor, liste qualquer outro pessoal de emergência ou agências que participaram: 
      

Registro da Narativa: Descreva o acidente e os eventos que levaram a ele com sua melhor visão geral, incluindo os papéis dos participantes. Use 
páginas adicionais, se necessário, para fornecer uma conta completa: 
      
 

Seu Nome:               Seu Número SDI:   

Seu Endereço: 
      

Seu Número de Telefone. Dia:         A Noite:   
 

Descreva o seu estado de mergulho atual (ou seja, instrutor ativo, divemaster etc.): 
      

Descreva a sua participação no incidente (ex: você estava instruindo a vítima, testemunha, chamado a ajudar, ect.): 
      

Por favor, liste os nomes, endereços e números de telefone de todos os outros participantes, testemunhas. Use folhas adicionais se necessário: 
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Apresentação Acadêmica 
1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 

Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Tópico:  
Introdução   (Coloque seu nome e cert # SDI - xx, no quadro branco) - deixe os alunos apresentarem-se) 
Tempo para a apresentação em si, Horas:   Minutos:  

Ganhando Atenção: 
Objetivo: 
Importância/Valor 
Linhas Gerais: 
Pontos principais: 

Corpo da Apresentação: 
 

Resumo: 
Revisão dos Pontos Chaves:  
 
Relembrar a importância 
Objetivos testados (interação do aluno, contato com os olhos, etc.):  
 
Alguma Pergunta? 
 
Revisão de Conhecimentos  
((Rever a 100% de compreensão.) 
 
 
Cursos de Educação Continuada  cronograma de aula (cursos futuros) 
 
 
 
Ser Amigável e Profissional! 
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Apresentação Aquática 
1321 SE Decker Ave, Stuart, FL 34994 Telefone: 888-778-9073 Fax: 877- 436-7096 

Email worldhq@tdisdi.com             www.tdisdi.com 

Introduções  (Seu nome, o nome do seu divemaster - equipes de mergulho) 

Tempo para a apresentação em si,  Horas:   Minutos: 

1. Preleção do local (piscina/ águas confinadas/ águas abertas) 
2. Procedimentos de Emergência 
3. Descrição das condições do site e do site (correntes, tráfego de embarcações, recursos, etc.) 
4. Revisão dos Sinais manuais  
5. Habilidades a serem realizadas, incluindo equipes de amigos e planejamento pré-mergulho 
6. Perfil do mergulho 
7. Entradas e saídas 

# Habilidades Importância/Valor / Objetivo  / Explicação da Habilidade / Pontos Chaves 

1  

Importância/Valor  
Objetivo:  
Explicação das Habilidades: 
Pontos Chave:  

2  

Importância/Valor  
Objetivo:  
Explicação das Habilidades: 
Pontos Chave: 

3  

Importância/Valor  
Objetivo:  
Explicação das Habilidades: 
Pontos Chave: 

4  

Importância/Valor  
Objetivo:  
Explicação das Habilidades: 
Pontos Chave: 

5  

Importância/Valor  
Objetivo:  
Explicação das Habilidades: 
Pontos Chave: 

Repita (para cada habilidade):  
Elogio: 

Importância/Valor  

Objetivo:  

Pontos Chave:  

Teste dos Objetivos (faça perguntas):  
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Formulário de Atualização de Membros (Página 1 de 2) 
Para ser usado por membros inativos e / ou formadores de instrutores para verificar os requisitos de 

renovação ou atualização 

             Primeiro nome    Meio   Final               
Nome do Membro:  

Endereço: 

Cidade:     Estado: Código postal:                   País:  

Telefone:  (C)                                                     (T)                                     (C) 

Data nascimento 
(dd/ mm / aaaa):           Email:  

SDI/TDI/SDI Membro Número (REQUERIDO): 

Data de renovação anterior com SDI / TDI / SDI: 

Estabelecimento  SDI / TDI / SDI: 

Maior Classificação Profissional SDI / TDI / SDI: 

Data do último exame de mergulho: (anexar cópia): 

Data do treinamento atual de RCP e primeiros socorros (anexar cópia): 

Outras Afiliações de Agências 
(Lista de qualquer outra associação de agência e status atual.  Inclua contagem de alunos nos últimos 2 anos) 

Certificação:                                                  Agência                             Certificação Número: 
Status Atual:                                                                                        Data de renovação anterior:       /       /   

Certificação                                                  Agência                             Certificação Número: 
Status Atual:                                                                                        Data de renovação anterior:       /       /   

Nível de classificação(s) sendo atualizado 

1:   

2:   

3:   

Detalhes do instrucor trainer 
 
Nome: 
 

Número do Membro:  

Email: Telefone:  
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Formulário de Atualização de Membros (Página 2 de 2) 
Para ser usado por membros inativos e / ou formadores de instrutores para verificar os requisitos de 

renovação ou atualização 

Local da Atualização: 
Componetes Atualizados 

(ITs devem rubricar a (s) linha (s) relevante (s) de assunto, verificando que o membro atualizante completou todos os 
requisitos de habilidade e requisitos de graduação necessários para o (s) curso (s) de nível de instrutor aplicável.  
Anexe notas se necessário. 
Rubrica do IT(s) Assuntos:  

 •Programa de Familiarização Profissional ITI Online 
 •Revisão das Normas e Procedimentos SDI 
 •Revisão das Normas e Procedimentos TDI 
 •Revisão das Normas e Procedimentos SDI 
 •Revisão das Atualizações de Treinamento Atuais 
 •Curso de Avaliação do Instrutor SDI (necessário para a atualização dos instrutores SDI)  
 •Aula acadêmica em sala de aula 
 •Treinamento de Águas Confinadas 
 •Treinamento em Águas Abertas 
 •Exame Escrito Concluído (com 100% de reabilitação conforme necessário) 
 • SDI CPROX* CPR1st* CPROX1stAED*  
 •Curso de Instrutor de Circuito Aberto TDI (especificar) 
 •Curso de Instrutor de SCR TDI (especificar) 
 •Curso de Instrutor de CCR TDI (especificar) 
 •Curso de Instrutor de Ambientes com Teto TDI (especificar) 
 •Requerimentos de Habilidades de Desempenho do Instrutor SDI  
 •Outros (Especifique):# 
 •Outros (Especifique):# 
 •Outros (Especifique):# 

Número de apresentações acadêmicas concluídas: 
Número de mergulhos de água confinados concluídos: 
Número de mergulhos de água abertas concluídos:                             Profundidade máxima:           
Data Atualizada de Completada:                    
Declaração do Membro:  Compreendo e completei todos os requisitos para esta 
atualização do instrutor e estou na posse dos atuais manuais de estudante e guias do 
instrutor para os ratings que mantenho.    Também entendo que esta atualização não 
garante a renovação da adesão ou status de ensino ativo e não estou autorizado a 
ensinar programas SDI / TDI / SDI até que eu tenha recebido a aprovação do 
Departamento de Treinamento do HQ.  Certifico que não tenho problemas de garantia de 
qualidade pendentes com nenhuma agência certificadora de mergulho e não sei por que 
motivo meu status não pode ser renovado. 

Assinatura:                                                                     Data: 

Declaração do Instructor Trainer:  Verifique se o membro concluiu satisfatoriamente todos os requisitos desta 
atualização do instrutor no nível exigido pelos padrões SDI / TDI / SDI atuais.   

Assinatura:                                                                     Data: 
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