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O dossiê deve ser enviado por e-mail para os organizadores e será 
encaminhado a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Os originais 

devem ser entregues a comunidade no ato da visita. A documentação 
completa consiste de: 

You must give the dossier to the organizer, who needs to submit it by 
mail to the Fundação Nacional do Índio (FUNAI) for its consent. You 

must bring and give the originals to the community. The complete 
documentation consists of: 

1. Formulário de Identificação Individual; 
2. Termo de Responsabilidade; 
3. Cópia de documento oficial com foto; 
4. Cópia da Carteira de Vacinação (febre amarela); 
5. Atestado médico de não portador de doença 

infectocontagiosa. 

1. Individual Identification Form; 
2. Statement of Responsibility; 
3. Copy of the passport; 
4. Copy of the International Certificate of Vaccination against 

yellow fever; 
5. Medical Certificate of non-infectious contagious diseases. 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL  

INDIVIDUAL IDENTIFICATION FORM 

 
Atenção: Informações confidenciais, por favor leia com atenção e preencha de maneira legível!  

Attention: Confidential information, please read carefully before signing and print legibly. 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS PERSONAL INFORMATION 

Nome / Name 
 
 

Data de nascimento / Birth date 
 
 

Idade / Age 
 
 

RG / Passport 
 
 

Endereço / Mailling address 
 
 

Cidade / City 
 
 

Estado / State/Province/Region 
 

País / Country 
 
 

CEP / Zipcode 
 
 

Telefone residencial / Home phone 
 
 

E-mail 
 
 

WhatsApp 
 
 

Facebook 
 

 

CIDADE DE JORDÃO CITY OF JORDÃO 

Voo de ida / Flight into: Voo de volta / Flight departing: 

(   ) 19/04/2018  (   ) 03/05/2018 

(   ) 21/04/2018  (   ) 05/05/2018 

*Os voos de ida e volta para a cidade de Jordão são de responsabilidade de cada visitante / Flights into and departing Jordão are the 
responsability of each guest.  

 

CONTATO DE EMERGÊNCIA EMERGENCY CONTACT 

Nome / Name  
 
 

Endereço / Mailling Address 
 
 

Telefone e celular / Home phone and cellphone 
 
 

E-mail 
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 QUESTIONÁRIO QUESTIONNAIRE 

1. Como ficou sabendo do Festival Huni Kuin Nukun Dewe? How did you come to know about the 
Festival Huni Kuin Nukun Dewe? 

 
 

2. Você está sob algum tratamento médico ou faz uso de algum medicamento? Are you presently taking 
prescription medications? 

 Não No   Sim. Quais? Yes, If so, what? 
 
 

3. Você já teve ou tem... Have you ever had or do you currently have... 
 

Asma, doença ou cirurgia do sistema respiratório? Asthma, chest disease or chest surgery? 

 Não No   Sim Yes 
 
Ataques frequentes de febre ou alergia? Frequent or severe attacks of hayfever or allergy? 

 Não No   Sim Yes 
 
Resfriados, sinusites ou bronquites? Frequent colds, sinusitis or bronchitis? 

 Não No   Sim Yes 
 

Problemas comportamentais, mentais ou psicológicos (ataques de pânico, etc)? Behavioral health, mental or 

psychological problems (Panic attack, fear of closed or open spaces)? 

 Não No   Sim Yes 
 

Epilepsia, convulsões, ou medicamentos preventivos? Epilepsy, convulsions or take medications to prevent 

them? 

 Não No   Sim Yes 
 
Desmaios? Blackouts or fainting (full/partial loss of consciousness)? 

 Não No   Sim Yes 
 
Pressão alta, problema ou ataque cardíaco? High blood pressure, heart disease or heart attack? 

 Não No   Sim Yes 
 
Diabetes? Diabetes? 

 Não No   Sim Yes 
 

4. Você tem algum tipo de alergia? Do you have any allergies? 

 Não No   Sim. Quais? Yes, If so, what? 
 
 

5. Você alguma restrição alimentar? Do you have a food diet or restriction? 

 Não No   Sim. Quais? Yes, If so, what? 
 
 

6. Você possui seguro saúde? Do you have health insurance? 

 Não No   Sim. Quais? Yes, If so, what?  
 
 

7. Você já visitou alguma Terra Indígena? Have you already been in another Indigenous Land? 

 Não No   Sim. Quais? Yes, If so, what? 
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8. Você já participou de outros festivais em Terras Indígenas? Have you already been in another 
indigenous festival? 

 Não No   Sim. Quais? Quando? Yes, If so, what? When? 
 
 

9. Você já utilizou as medicinas da floresta (ayahuasca, rapé, sananga, kãpun, etc)? Have you ever take 
any medicine from the forest (ayahuasca, rape, sananga, kambo, etc.)? 

 Não No   Sim. Quais? Yes, If so, what? 
 
 

10. Você participa de algum Centro Ayahoasqueiro? Are you a member of an Ayahuasca Center? 

 Não No   Sim. Quais? Yes, If so, what? 
 
  

11. Existe alguma informação importante que você gostaria de comunicar aos organizadores? Is there 
any important information that you want to share with the organizers? 

 
 
 
 

. 

 

 

__________________________________ 

Local/data / Local/date 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura / Signature 

  

  

  

Ao assinar este documento, declaro: 

1. Estar ciente dos riscos inerentes a adentrar um ambiente de floresta virgem onde há inúmeros elementos 

externos possivelmente danosos a minha integridade física, como, por exemplo, insetos e animais 

selvagens, além da possibilidade de contração de doenças tropicais e complicações gastrointestinais 

devido à ingestão de água não tratada e alimentos diferentes dos normalmente utilizados na dieta urbana. 

2. Eximir os organizadores do evento, de qualquer responsabilidade sobre minha integridade física e/ou 

psicológica, assumindo por completo os riscos inerentes a esta viagem. 

3. Comprometer-me em respeitar todas as normas e regras de conduta estabelecidas pela organização do 

evento. 

By signing this document, I affirm that: 

1. I am aware of the risks inherent in entering an environment of virgin forest where there are many external 

elements that can possibly damage my physical integrity, for example, insects and wildlife, besides the 

possibility of contracting tropical diseases and gastrointestinal complications due to the ingestion of 

untreated water and different food than those typically used in urban diet. 

2. I exempt the event organizers from any responsibility for my physical and/or psychological integrity, 

assuming fully the risks inherent in this journey. 

3. I agree with the rules and conduct standards for visitors stablished by the event organizers. 


