13. Visitas por seus pais naturais ou responsáveis legais, irmãos, ou amigos, durante o seu
intercâmbio são, intensamente, desencorajadas. Somente poderão acontecer se, expressamente
autorizadas pelos distrito e/ou clube anfitriões em conformidade com as regras de cada distrito
14. Comunicar imediatamente seu conselheiro ou outro adulto confiável se você vivenciar
qualquer forma de assédio ou abuso.
RECOMENDAÇÕES PARA UM BOM INTERCÂMBIO
1. Fumar não é recomendado! Se você marcar em seu application form que você não fuma,
mantenha esta postura durante todo seu intercâmbio! Sua aceitação e locação familiar é baseada
nos dados que você fornece.Não se deve fuma em banheiros!
2. Colocar piercings ou fazer tatuagens durante o seu intercâmbio não é permitido, por razões de
saúde.
3. Ao ser aceito por uma família anfitriã: RESPEITE A ROTINA DE SEUS ANFITRIÕES. Procure
fazer, realmente, parte da família! Assuma as tarefas e responsabilidades normais a um
estudante de sua idade ou aos filhos naturais de seus anfitriões.
4. Aprenda a língua de seu país anfitrião. Professores, rotarianos e diversas outras pessoas vão
reconhecer seu esforço. Isso irá melhorar sua aceitação e contribuirá para a aquisição de amigos
para toda a vida;
5. Participe dos eventos de seu Rotary Club anfitrião, bem como daqueles proporcionados pela
família anfitriã. Demonstre interesse por tais atividades. Participe ativamente sem necessidade de
ser sempre convidado (a). A falta de interesse de sua parte é muito prejudicial a seu intercâmbio
e pode refletir negativamente aos futuros intercambistas.
6. EVITE envolvimento romântico serio. Se abstenha de atividade sexual;
7. Muito cuidado ao selecionar seus amigos na comunidade. Peça e aceite o conselhos de sua
família anfitriã, conselheiro e amigos de sua escola para selecionar seus amigos.
8. Não peça dinheiro emprestado! Pague suas contas em dia! Peça permissão para utilizar o
telefone, computador, fique atento (a) ao tempo gasto em telefone e internet.Limite seu tempo
também com uso de celulares. Reembolse seus gastos pessoais com telefone a sua família
anfitriã.
9. Se for convidada para alguma viagem ou evento, esteja ciente que você deverá arcar com
todos os custos e avalie suas responsabilidade antes de aceitar.
DECLARAÇÃO
Considerada a adesão do estudante a este programa, os, abaixo assinados: candidato e
seus pais ou responsáveis legais, de acordo com as normais legais vigentes, por meio desta
declaração, aceitam defender, poupar e indenizar todas famílias anfitriãs e seus respectivos
membros, oficiais de intercâmbio, diretores, membros de comitê do programa distrital de
intercâmbio, funcionários do Rotary patrocinador e anfitrião, funcionários dos distritos rotários
envolvidos e do Rotary International, por qualquer e toda dívida, perda, danos materiais, lesões
corporais ou morte, incluindo qualquer prejuízo decorrente de qualquer ato ou omissão, exceto
negligência grave ou ato intencional de pessoas ou entidades, os quais podem ser sofridos ou
alegados pelo estudante, seus pais ou responsáveis, durante, ou em decorrência da participação
do candidato neste programa de intercâmbio, incluindo viagens de chegada e partida ao país
anfitrião.
Nós, abaixo-assinados, candidato(a) e respectivos pais ou responsáveis legais pelo
mesmo, declaramos que lemos e compreendemos as REGRAS E CONDIÇÕES DE
INTERCÂMBIO. Sendo, eu, aceito, como um estudante intercambista, CONCORDO EM
OBEDECER TODAS AS REGRAS e outras orientações a mim dirigidas durante todo o tempo de
meu intercâmbio no país anfitrião.
Nós atestamos que lemos e compreendemos o Código de Condutas para Atividades com
Jovens. Nós compreendemos que todos rotarianos e famílias anfitriãs devem também ter lido e

compreendido o mesmo código. Eu estou ciente que, sendo selecionado para o intercâmbio,
receberei treinamento e material escrito sobre abuso e assédio e que neste treinamento será
designada a pessoa que deverei contatar case vivencie qualquer forma de abuso ou assédio.
Eu atesto que me encontro em bom estado de saúde, que tenho bom caráter, que tenho
ciência do papel de jovem embaixador enquanto intercambista do Rotary International, que darei
o melhor de mim, procurarei me conduzir dentro dos mais elevados padrões esperados como
estudante de intercâmbio do Rotary International, representando, da melhor maneira, de meu
distrito, Rotary Club patrocinador, minha escola, cidade, estado e país. Atesto também que todas
as informações fornecidas neste application e nos documentos anexos são verdadeiras e
precisas expressando o melhor de minha capacidade.

PERMISSÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO
CONSULTA ÀS INFORMAÇOES MÉDICAS E RESPONSABILIDADES
Nós, pais ou responsáveis legais do candidato e eu, candidato, POR MEIO DESSE
AUTORIZO a consulta das informações médicas contidas nas páginas “Medical Information 1-4”,
fornecidas mediante exame a que fui submetido por meu médico e dentista.
Nós, pais ou responsáveis legais pelo candidato, e eu, candidato, se em idade de
maioridade legal para decidir sobre minha saúde e cuidados com a mesma, autorizamos os
procedimentos abaixo arrolados, com o estudante, durante seu período de intercâmbio:
- em casos de acidentes ou doença, nós/ eu autorizo qualquer rotariano, chaperones
autorizados para atividades rotárias, e/ou pais anfitriões a determinar o atendimento
médico ou odontológico mais adequado e providenciar o tratamento necessário;
- nós/eu damos permissão a qualquer tratamento cirúrgico, anestesia ou transfusão
sanguínea que sejam indicados pelo profissional assistente;
- nós/eu consentimos qualquer tratamento clínico ou cirúrgico por profissionais médicos ou
dentistas legalmente habilitados que seja indicado ao estudante em situação emergencial.
Nós precisamos ser informados de qualquer situação emergencial o quanto antes porém,
qualquer tratamento emergencial não deve ser protelado por algum atraso nesta
informação.
- permissão para imunizações quando obrigatórias para frequência escolar.
- no caso de cirurgias eletivas (não urgentes), nós solicitamos comunicação prévia bem
como autorização específica antes do planejamento e realização da mesma;
Nós concordamos em isentar o Rotary International, qualquer distrito rotário, Rotary Club,
Rotary chaperone ou família anfitriã por qualquer intervenção em situação emergencial sem
ligação com o resultado final.
Nós concordamos em custear todas despesas não cobertas pelo seguro do estudante
decorrente de qualquer tratamento médico executado.
- Após leitura atenta e anuência as duas vias devem ter todos os nomes corretamente
digitados (estudante; pais/responsáveis legais; presidente, secretário ou oficial de intercambio do
clube patrocinador) e serem assinadas em caneta esferográfica AZUL.
- NÃO preencha as DATAS das assinaturas! (novamente lembramos da validade do AF ser
de um ano).
Alternate Emegency Contact in home country, other than a parent/guardian
Coloque o nome completo e demais dados de uma pessoa de sua total confiança que
possa ser encontrada em caso de emergências, que seja uma pessoa que more no Brasil. Não

devem ser os pais ou representantes legais. Se possível alguém que tenha conhecimento básico
em Inglês.
Section H – Secondary School Personal Reference
Avaliação da escola sobre você:
- o(a) professor(a) de inglês ou o diretor(a) da escola que vai preencher o questionário não deve
ser parente próximo do estudante;
- deve ter domínio da língua inglesa considerando que todo o documento dever ser preenchido
em Inglês.
- o estudante deve preencher, em seu computador, sua identificação e seus dados na parte
superior da pagina;
- imprima uma via da página da Seção H;
O(a) professor(a) de inglês ou o diretor(a) da escola pode preencher a via do questionário
escolar da seguinte forma:
1. digital: O(a) professor(a) de inglês ou o diretor(a) da escola pode receber a página via
Internet, pendrive, CD, disquete e, ele mesmo, preencher as opções e digitar as respostas (em
Inglês). Terminado o preenchimento imprimem-se duas vias e todas são assinadas em tinta azul.
Ou, imprime-se uma única via, faz-se uma cópias e as duas resultantes são, da mesma, forma
assinadas.
2. manuscrita: O(a) professor(a) de inglês ou o diretor(a) da escola recebe uma via
impressa e faz todas anotações com caneta esferográfica, lembrando de escrever tudo em Inglês.
Completada uma via a mesma deve ser reproduzida totalizando duas vias (fotocópia). Depois as
duas vias são assinadas pelo(a) professor(a) de inglês ou o diretor(a) da escola com caneta
esferográfica AZUL.
3. incluir as 1 via assinada em um jogo de folhas que serão remetidos ao escritório
de Intercâmbio do Rotary.

Application Checklist
Use esta lista pra conferir se seu application está completo.
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