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1. Visão Geral dos Formulários 

1.1 Formulário de Registro de Mergulhador 
Use este formulário ao registrar mergulhadores para cursos TDI. Ao preencher um formulário de inscrição 

de estudante, apenas 1 curso pode ser verificado, para cada formulário. 

Ao usar o formulário de inscrição do aluno, envie um fax ou digitalização por e-mail para a sede da ERDI / 
SDI / TDI; 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 responsabilidade separada. 

1.3 Aplicação de Divemaster 
Use este formulário para solicitar a classificação de divemaster 

1.4 Formulário de Registro de Instrutor 
Use este formulário para solicitar a classificação de divemaster 

1.5 Conclusão do formulário de relatório de acidente / incidente 
Use este formulário para registrar informações sobre um acidente ou incidente com a sede da ERDI. 

1.6 Formulário de Apresentações Acadêmicas 
Este formulário pode ser usado para ajudar a preparar a parte acadêmica de uma aula. 

1.7 Formulário de Apresentações Aquáticas 
Use este formulário ao se preparar para uma classe de águas confinadas. 
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1.8 Formulário de Avaliação do Curso de Rebreather 
Use este formulário ao se preparar para uma aula na água de rebreather 

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 Informações médicas / Diretrizes aos Formulários do Médico 
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. 

1.11 1.11 Formulário de Registro de Mergulhador  
Use este formulário para documentar e reter todos os registros de treinamento para um mergulhador TDI. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
Formulário de Registro de Mergulhador Técnico 

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

www.tdisdi.com 

Métodos de Pagamento 

AMEX , MasterCard , Visa , Cheque ou Depósito Cheques a International Training  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exp. Data: 

     

 

     

 

     

 

     

 

Assinatura:                                                                                          Cod (CVV) 

Curso:  Marque apenas um curso por formulário de registro de mergulhador 

 Intro to Tech 
 Nitrox 
 Advanced Nitrox 
 Decompression Procedures 
 Extended Range 
 Advanced Wreck 
 Trimix 
 Advanced Trimix 
 Sidemount 
Outros (Especifique):

     

 

 Rebreather (specify: 

     

                          ) 
 Air diluent (30 m / 100 pés) 
 Air diluent Deco (45 m / 150 pés) 
 Mixed gas (60 m / 200 pés) 
 Advanced mixed gas (100 m / 330 pés) 

 Nitrox Gas Blender 
 Advanced Gas Blender 
 O2 Service Technician 
 Cavern  
 Intro to Cave 
 Cave 

TAXA DE CERTIFICAÇÃO:   Apenas Cartão *   Cartão e Diploma * (consulte a lista de preços atual) 
Todas os cartões e diplomas do mergulhador são enviados diretamente para o instrutor ou loja, adicional para envio fora 

Escreva o nome como 
quer na certificação 

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

Número de telefone 
Endereço de e-mail 

     

 
 

     

 

     

 

     

 
DN (mm/dd/aaaa): 

     

 

     

 
 

     

 

     

 
DN (mm/dd/aaaa): 

     

 

     

 
 

     

 

     

 

     

 
DN (mm/dd/aaaa): 

     

 

     

 
 

     

 

     

 
DN (mm/dd/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: 

     

 

Nome dos Instrutores:

     

 Número do Centro de Mergulho: 

     

 

Instrutor TDI número:           
Enviar para o Endereço:    

Centro   Aluno (s)  INSTRUTOR  

Certifico que o alunos acima mencionados concluiram os cursos TDI 
indicados e atingiram o nível de proficiência exigido pelos padrões e 
normas da TDI 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 

Copyright © 2002, 2006 by Technical Diving International (TDI) Revisão 10.1, 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 

Para o programa de treinamento_____________________________________________ (especificar Curso ou 
Especialidade) sob sanção através da Technical Diving International (TDI), uma divisão da International Training.  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, eu entendo que o mergulho com ar comprimido, ar enriquecido com oxigénio (nitrox), oxigênio ou trimix fornecido pelo equipamento padrão 

scuba de circuito aberto, semi-fechado ou circuito totalmente fechado (rebreathers) envolve certos riscos inerentes incluindo doença 
descompressiva, embolia, toxicidade do oxigênio, narcose por gás inerte, lesões por vida marinha ou outras lesões hiperbáricas/ barotrauma que 
podem ocorrer e que requerem tratamento em uma câmara hiperbárica. 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 Emergency Response Diving International (ERDI), 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 ainda afirmo que eu já sou um mergulhador qualificado e certificado das seguintes agências de treinamento: ________________________ 
 e que mantenho treinamento para o nível de ________________________. Estou ciente do nível exigido de certificação e / ou experiência 

necessária e recomendada para se inscrever no curso de mergulho e eu considero que atendo a esses 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 PARA EXCLUIR E LIBERAR MEUS 
INSTRUTORES, _________________________ (E OUTROS, _________________________), A LOJA ATRAVÉS DA QUAL EU RECEBI 
MINHA INSTRUÇÃO ___________________________________, A AGÊNCIA DE TREINAMENTO _________________________ 
FORMTEXT  E INTERNATIONAL TRAINING INC. E A TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL, E TODAS AS OUTRAS ENTIDADES 
RELACIONADAS E PARTES LIBERADAS COMO DEFINIDO ACIMA, DE TODA A RESPONSABILIDADE OU RESPONSABILIDADE POR 
NEGOCIAÇÃO POR DANO PESSOAL, DANOS DE PROPRIEDADE OU MORTE, QUALQUER CAUSA, OU DECORRENTES, 
DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A NEGLIGÊNCIA DAS PARTES LIBERADAS, SEJA 
PASSIVA OU ATIVA. 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 Technical Diving International (TDI) Revisão 6.1, 11/71/11 
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Formulário de Registro de  
Divemaster 

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  Depósito  Cheques a International Training  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exp. Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 Assinatura:                                                                                              Cod (CVV): 

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

Número de SDI Divemaster # 

Escreva o Nome Como Aperece no 
Cartão de Certificação 

DN(dd/mm/aaaa) 

 

                      

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

Número de telefone  

Endereço de e-mail  

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 TDI número: 

     

 Número do Centro de Mergulho: 

     

 

Nome dos Instrutores: 

     

 
Enviar para o Endereço:   
Centro Aluno (s)  INSTRUTOR  

Certifico que o alunos acima mencionados concluiram os 
cursos TDI indicados e atingiram o nível de proficiência 
exigido pelos padrões e normas da TDI 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 

Copyright © 2002, 2006 by Technical Diving International (TDI)  Revisão 10.1, 11/17/11 
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Formulário de Registro de Instrutor 
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  Depósito Cheques a International Training  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exp. Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 Assinatura:                                                                                          Cod: 

Curso  Nitrox    Advanced Nitrox  Decompression Procedures 
   Extended Range  Advanced Wreck  Trimix                                                         
                  Cavern   Nitrox Gas Blender  Advanced Gas Blender  
  O2 Service Technician  Rebreather (specify):______________________________ 
  Air Diluent (30 m/100 pés) 
  Air diluent Deco (45 m / 150 pés) 
  Mixed Gas (60m/200pés) 
  Advanced Mixed Gas (100m/330pés) 

 Sidemount 
 

 Outras Especialidades( Por favor especifique):_____________________________________________ 
 

Por favor, imprima ou digite claramente.  Use um formulário separado para cada nível e tipo de pagamento.) 
Todas os cartões e diplomas do mergulhador são enviados diretamente para o instrutor ou loja.  Taxa adicional para fora 

 

  Taxa de Certificação:*  Taxa de Atualização de Instrutor:* 
 * Consulte a lista de preços atual.                             Nível de Especialidade Atualizado:_______________________ 

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

DN(dd/mm/aaaa) 

     

 
 
 
 

     

                       

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

     

 

Número de telefone 

     

 

Endereço de e-mail 

     

 

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 TDI número:

     

 Número do Centro de Mergulho: 

     

 

Nome dos Instrutores:

     

 
Enviar para o Endereço:   
Centro  Instructor Trainer Instructor  

Certifico que o alunos acima mencionados concluiram os 
cursos TDI indicados e atingiram o nível de proficiência 
exigido pelos padrões e normas da TDI 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 

Copyright © 2002, 2006 by Technical Diving International (TDI) Revisão 10.1, 11/17/11 
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Formulário do Relatório de 
Acidente / Incidente 

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

Email 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 ERDI (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 TDI:

     

 

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: 

     

 

Copyright © 2002 by Technical Diving International (TDI) Revisão 6.1, 11/17/11 
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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 Avaliação do Curso de 
Rebreather 

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

Aluno:         Instrutor: 
 
Mergulho número:   Data:        Ponto de Mergulho        Profundidade:                 Tempo: 

Para completar o curso dentro dos mergulhos mínimos especificados, o aluno deve ter uma média de 8 de 10 pontos 
nas seguintes áreas: 
 
Controle da flutuabilidade: Nota Média:__ 
Na Profundidade_____ 
Durante subida/Descida ____ 
Na parada de segurança/Deco ____ 
 
Técnicas de propulsão: Nota Média:__ 
Técnica Geral de Propulsão ____ 
Postura corporal / trim ____ 
Postura dos equipamentos ___ 
 
Familiaridades dos Equipamentos: Nota Média:__ 
Conforto com equipamentos e configuração___ 
Checagem Pré Mergulho/Pós Mergulhos ____ 
Habilidade de ir para o gás de resgate ____ 
Habilidade para gerenciar equipamentos auxiliares (cilindros de stage, DSMB, bússola, câmera)____ 
Habilidade de realizar com sucesso as habilidades____ 
 
Consciência: Nota Média:__ 
__ Consciência da localização do amigo ou instrutor 
__ Navegação e orientação durante o mergulho 
__ Responsivo aos sinais 
__ Capaz de se auto resgatar 
__ Capacidade de resgatar o amigo 
__ Monitoramento de PO2 
__ Monitoramento de Instrumentos e torneiras 
__ Responsivo às mudanças do equipamento durante o mergulho 
__ Capacidade de se concentrar nos objetivos do mergulho 
__ Alerta Geral 
 

Habilidades Realizadas: 
 
____Checagem Pré Mergulho 
____Checagem de Superfície 
____Checagem de Bolhas 
____Confirma a troca do ponto de ajuste (setpoint) baixo para alto enquanto nada 
____Controle da flutuabilidade 
____Gerenciamento constante do volume do loop 
___ Exercícios de hipoxia: manual de ___ por ___mins 
___ Exercícios de hiperoxia: manual de ___ por ___mins 
___ Exercícios de Hipercapnia 
___ Modo Semi-Fechado por ___mins 
___ Exercícios de Loop alagado 
___ Exercícios de Falha do Computador/cenários de alarme 
___ Exercícios de Erro nos sensores 
___ Exercícios de pouca bateria 
___ Exercícios de cilindros de stage 
___ Lançamento do saco elevatório/ bóia marcadora de superfície 

Assinatura do aluno: 

Copyright © 2008 by Technical Diving International (TDI)  Revisão 1.1, 11/17/11 

 
 
 

mailto:worldhq@tdisdi.com


 

 

 
 
 

 

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/ERDI Número de Membro (REQUERIDO): 

Data de renovação anterior com a SDI / TDI / ERDI: 

Centro/Facility SDI / TDI / ERDI: 

Maior Classificação Profissional na SDI / TDI / ERDI: 

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

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

Outras Afiliações de Agências 
(Liste 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(eis) de classificação(ões) sendo atualizada(s) 

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 ERDI 
 • 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 ERDI  
 • 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 da Atualização 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 / ERDI 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 atuais da SDI / TDI / ERDI.   
Assinatura:                                                                                         Data: 
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