
                                                                                

 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

ROMA - ITALIA 

 3-14 de maio 2020 Hospedagem /  4-13 de maio 2020 Curso 

NOME COMPLETO 

 

 

DATA DE NASCIMENTO 

 

 

SEXO ESTADO CIVIL  

NACIONALIDADE 

 

 

NUM. PASSAPORTE ou ID 

CPF 

 

 

PROFISSÃ0 

ENDEREÇO 

 

 

ESTADO 

 

 

CIDADE 

EMAIL 

 

TELEFONE e/ou WHATSAPP INSTAGRAM (opcional) 

@ 

 

 

CONTATOS DE EMERGÊNCIA 

NOME DO FAMILIAR A CONTATAR EM CASO DE EMERGÊNCIA 

 

TELEFONE 

 

EMAIL 

 

 



                                                                                

 
 
 
 

 
 

 

INVESTIMENTO 

OPÇÃO 1 

2.800 € Euros 

Quarto individual 

OPÇÃO 2 

2.500 € 

Quarto duplo 

(valor por participante) 

OPÇÃO 3 

3.400 € Euros 

Quarto casal valor inclui 

(1 participante e 1 acompanhante) 

INDIQUE A OPÇÃO 

 

EM CASO DE OPÇÃO 2 E 3 INDICAR O NOME DO 
PARTICIPANTE OU ACOMPANHANTE 

 

 

PRAZO E MODALIDADE DE PAGAMENTO 

 
 

 
1°parcela 

 

 
Todas as opções  

 
1.000 € Euros 

 
Vencimento dia 19-10-2019 

 
Obs- utilizar a cotação do Euro do dia conforme site: 

www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/ 
(não “Euro Exportação”, apenas “Euro”) 

 

 
Transferência bancária: 

 
International Experience 

Consultoria Organizacional ltda 
CNPJ 21.973.746/0001-51 

Ag. 1230-0 
Conta corrente 130.997-8 

Banco do Brasil 

 

 
2°parcela 

 

Opção 1 
1.600 Euros 

Opção 2 
1.300 Euros 

Opção 3 
2.200 Euros 

 
Vencimento 08-03-2020 

 

 

Transferência internacional 
 

Beneficiário: International 
Experience srls 

Banco: Intesa San Paolo 
Endereço: Via Mario Rapisardi 33, 

Roma 
IBAN: 

IT08P0306903202100000065591 
SWIFT: BCITITMM 

 

 
 

3°parcela 
 

 
200 € euros em espécie em Roma no dia 3 de maio  

no momento do credenciamento 

 
 

ENVIAR O COMPROVANTE PARA O EMAIL: info@internationalexperience.it 

 

http://www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/


                                                                                

 
 
 
 

Eu, ________________________________________________________________, candidato/participante no programa 
ofertado pela International Experience Consultoria Organizazional Ltda,  com a International Experience travel agency srls 
concordo com as seguintes cláusulas: 
1. As aulas do curso serão ministradas em italiano. Durante as aulas terá tradução simultânea para português e nas visitas a 
tradução poderá ser consecutiva. estudante deverá ter plena ciência de que não será possível o reembolso do valor pago por 
falta de compreensão do conteúdo do curso. 
2.  O participante é, ainda, inteiramente responsável pela sua documentação pessoal de viagem (passaporte válido, seguro de 
viagem, e outros documentos oportunamente informados) 
3. O participante é ciente que deverá respeitar os horários e hábitos da instituição hóspede, como por exemplo: horário das 
aulas, saída de transfer (se houver), café da manhã, dentre outros. O participante, em caso de atraso, deverá aguardar momento 
adequado para participação no restante da aula, bem como poderá, no caso de serviço, perder-lo. 
4. Nas atividades curriculares e extra curriculares será de responsabilidade do participante cumprir rigorosamente os horários 
estabelecidos. 
5. O participante terá a plena obrigação de frequentar as aulas e eventuais faltas deverão ser justificadas, especialmente se o 
participante estiver no gozo de licença concedida por sua instituição de origem. A organização do curso não concederá o 
certificado se o participante se ausentar, injustificadamente, de mais de 10% das atividades, sob sua exclusiva responsabilidade, 
sem direito a qualquer tipo de compensação. Caso esteja licenciado na instituição de origem, exige-se a frequência de 100% 
para certificação. 
6. Os serviços oferecidos juntamente com o curso são os elencados no material de divulgação, no sítio eletrônico e nas 
propostas específicas dos cursos. As taxas turísticas não estão incluídas. 
7. A International Experience travel agency srls por razões técnicas, operacionais dentre outras,  reserva-se o direito de promover 
alterações que se fizerem necessárias, quanto ao itinerário, hotéis, serviços, programa do curso, etc., sem prejuízo para o 
participante. 
8. A International Experience consultoria organizacional ltda atua, ao fim desse contrato, como intermediária entre seus 
CONTRATANTES e prestadores de serviços internacionais, declinando, portanto, a sua responsabilidade por todo e qualquer 
problema, perdas ou danos resultantes de casos fortuitos ou de força maior, ou seja: greves, distúrbios, fenômenos naturais, 
terremotos, furacões, enchentes, vulcão, avalanches, modificações sobre os quais a operadora não possui poder de previsão 
ou controle. 
9. Eu, como participante, concordo em receber, antes, durante e após o curso, as informações relacionadas à atividade 
acadêmica no exterior. 
10. Eu, como participante, autorizo a International Experience travale agency srls a utilizar as fotos e vídeos realizados durante o 
curso, nos meios de comunicação utilizados, somente por um objetivo de divulgação do curso. 
11. As bagagens e demais itens pessoais dos participantes/passageiros não são objeto do presente contrato, considerando que 
o transporte de tais pertences são de inteira responsabilidade e risco do viajante e da companhia aérea. A International Experience, 
igualmente, não se responsabiliza por furtos, roubos e crimes assemelhados de documentos ou pertences pessoais, durante a 
viagem e período de estadia. 
12. A passagem aérea não é objeto desse contrato, salvo se houver itinerário em voos internos na Italia ou na Europa 
especificados no edital do curso.   
13.  O pagamento deverá ser efetuado em parcelas cuja primeira para International experience consultoria organizacional Ltda, 
sendo esta ultima a empresa responsável pelos serviços de consultoria, acompanhamento, tradução, organização e inscrição 
no evento. International Experience travel agency srls (responsável pela hospedagem e serviços em Roma e os serviços em 
loco), a parcela residual será paga no credenciamento. 
Não será possível efetuar o pagamento integral em apena uma das empresas. 

Condições de  cancelamento 
No caso de desistência, serão aplicadas as seguintes penalidades:  

1 Até o dia 30 de dezembro de 2019, serão restituídos apenas 50% dos valores pagos 

2 Até o dia 30 de janeiro de 2020, serão restituídos apenas 25% dos valores pagos 

3 Após o dia 30 de janeiro de 2020 não haverá restituição de nenhum valor pagos 

 

LOCAL E DATA 
 

 
ASSINATURA 

 


