
 
 
 
 

 

DADOS DO ESTUDANTE 
Preencher com caneta azul ou preta, em letra de forma 

OS CAMPOS EM DESTAQUE SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO SEGURO VIAGEM. 
A EMPRESA CAMPOS DE MINAS TURISMO NÃO SE RESPONSABILIZA PELO SEGURO NA FALTA 

DE ALGUM DESSES DADOS 
 
COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO                                                   7º ANO/TURMA: _______ 
 
NOME COMPLETO: _____________________________________________________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ 
 
NÚMERO DO RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO: __________________________________ 
Sexo: (  ) M  (  ) F  Telefone residencial: ________________ Telefone celular: ________________ 
Endereço: __________________________________________ Bairro: _____________________ 
Cidade: ____________________________________________ Estado: ____________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
Nome do Pai: ___________________________________________ Telefone: 
________________ 
Nome da mãe: __________________________________________ Telefone: ________________ 
 
CUIDADOS ESPECIAIS: 
Toma medicamentos?            (   )  Sim   (   ) Não   -  Qual? 
________________________________ 
Tem alguma alergia?              (   ) Sim    (   ) Não   -  Qual? _______________________________ 
Possui convênio de saúde?   (   ) Sim    (   ) Não   - Qual? ________________________________ 
Outros cuidados: ________________________________________________________________ 
 

AUTORIZAÇÃO 
Autorizo _________________________________________________________________ a   
participar do trabalho de campo: City Tour em Belo Horizonte, organizado pela empresa             
CAMPOS DE MINAS TURISMO, em parceria com o COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO, no            
dia 27 de junho de 2019, com o objetivo de enriquecer e complementar o conteúdo programado,                
dando qualidade ao processo de ensino/aprendizagem. 
 

AO AUTORIZAR, FICO CIENTE QUE: 
● Este projeto poderá ser fotografado e filmado para fins pedagógicos e publicitários. 
● Qualquer dano material causado pelo aluno durante a viagem será cobrado do responsável. 
● O seguro viagem não dá cobertura para doenças pré-existentes. 
● O aluno não poderá embarcar sem estar munido de seus documentos. 
● A empresa não se responsabiliza por perda e/ou extravio de objetos pessoais do passageiro. 
● A empresa se exime de qualquer responsabilidade que decorra de culpa exclusiva do consumidor, de terceiros                

ou de dano cuja ocorrência não haja sua participação. 
● Em caso de desistência, no período de 5 dias úteis ou mais, será feita a restituição de valor de 50% do valor                      

total do projeto. 
● Em caso de desistência, no período inferior a 5 dias úteis, não será haverá restituição. 

 
           ______________________       ____________________      ____________________ 
                  Assinatura do responsável             RG      CPF 

 
Campos de Minas Turismo 
Serviços de organização de Programas Turísticos LTDA 

 



 
 
 
 

 
CNPJ: 06.215.136/0001-03 
Tel: (31) 3553-1631 / 9117-3397 / 8813-1004 – Fax: (31)3553-1152 
E-mail: falecom@camposdeminas.com.br 

 


