FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:
RG:

CPF:

Data de nascimento:
Formação:

Área de atuação:

Empresa/Faculdade:
Endereço residencial:
CEP:
Telefones (fixo e celular):
Telefone de familiares/ pessoas mais próximas para emergência (deixe nome e parentesco):

Escolha o tamanho da camisa:
( ) Tamanho P: Largura: 45 cm - Altura: 66 cm
( ) Tamanho M: Largura: 48cm - Altura: 69cm
( ) Tamanho G: Largura: 54 cm - Altura: 73 cm
( ) Tamanho GG: Largura: 57cm - Altura: 74cm
( ) Tamanho XGG: Largura: 60cm - Altura: 76 cm
( ) TE 1: Largura: 64cm - Altura: 83 cm
( ) TE 2: Largura: 70cm - Altura: 87 cm
DATA DO CURSO:
Forma de Pagamento
( ) à vista
( ) Parcelado em ____ vezes
( ) Via Pag Seguro
* A desistência do Curso não garante a devolução do investimento.

Perfil do aluno:
1. Você já trabalha em campo? ( ) Sim

(

) Não

Que tipo de atividade exerce: ____________________________________________________

2. É alérgico a picada de insetos? ( ) Sim

(

) Não

Quais?_______________________________________________________________________

3. É alérgico a medicamentos? ( ) Sim

(

) Não

Quais? ____________________________________________________________________

4. Faz uso de remédio controlado? ( ) Sim

( ) Não

Quais?_______________________________________________________________________
Descreva patologia: ____________________________________________________________

5. Possui algum tipo de doença crônica que necessite de uso diário de algum tipo de
medicamento? ( ) Sim
( ) Não
Doença: ____________________________________________________________________
Remédio(s)___________________________________________________________________

6. Possui algum tipo de fobia? ( ) Sim

( ) Não

Quais: _______________________________________________________________________

7. Possui algum tipo de dieta especial? ( ) Sim

(

) Não

Caso sim: ( ) diabético ( ) alérgico a lactose ( ) alérgico a gluten
( ) vegetariano ( ) outro: ___________________

(

) vegano

8. Qual é o seu tipo sanguíneo? ________

9. Gosta de trabalhar em equipe? ( ) Sim

(

) Não

10. Como reage a situações de risco/alto risco?
( ) Muito calmo

( ) calmo ( ) Nervoso (

) Descontrolado

11. Possui algum conhecimento sobre navegação com o uso da bússola ou outros
instrumentos de navegação? ( ) Sim
( ) Não

12. Possui conhecimentos ou curso em Primeiros Socorros? ( ) Sim

(

) Não

13. Possui experiência em terrenos hostis/selvas? Já realizou outras expedições,
acampamentos, cursos na área? ( ) Sim
( ) Não
Descreva sua experiência:

14. Possui algum curso, certificado, carteira ou autorizações que gostaria de citar?

15. Quais são suas expectativas para este curso? Descreva com o maior detalhamento possível
para que possamos proporcionar a melhor experiência para você.

16. Gostaria de fazer alguma consideração sobre a sua pessoa que não está neste
questionário?

Declaro que todas as informações relatadas nesta ficha de inscrição são verdadeiras

_________________________________________________________
Assinatura por extenso
(ASSINAR TODAS AS FOLHAS)

TERMO DE ASSUNÇÃO DE RISCOS
Eu,______________________________________________________________ aluno(a) do
Curso Documentação e Comportamento em Selva - Intensivo Mata Atlântica, portador (a) da
carteira de identidade______________, CPF____________________, residente no
endereço_____________________________________, cidade_______________ estado
_________, data de nascimento ____/____/______, celular________________, fixo
_______________.

DECLARO estar ciente dos riscos: Áreas naturais apresentam riscos, tais como “cabeças
d´água”, choque térmico, afogamento, pedras escorregadias, animais peçonhentos, insetos,
animais selvagens, chuvas e ventanias, sol forte, entre outros, sendo o aluno do Curso o maior
responsável pela própria segurança.
É PROIBIDO:
✓ Entrada e saída das áreas determinadas para as aulas sem autorização do instrutor;
✓ Provocar estampidos, emitir gritos e fazer barulhos que possam perturbar a fauna ou a
população local;
✓ Acender fogueiras sem autorização do instrutor;
✓ Jogar lixo de qualquer espécie nas trilhas e nos locais de acampamento. Todo lixo
produzido pelos alunos deve, obrigatoriamente, ser por eles recolhido e trazido de volta para
ser jogado nos locais adequados;
✓ O porte de toda e qualquer arma de fogo e também atiradeiras, armadilhas, facões, foices e
similares;
✓ O uso não autorizado de arma branca (faca com mais de 12 cm de lâmina);
✓ Coletar plantas, flores e sementes;
✓ Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas ou outros bens;
✓ Utilizar atalhos e/ou áreas interditadas durante as caminhadas sem a autorização do
instrutor;
✓ Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres;

DECLARO ESTAR CIENTE:
I – Serei responsabilizado pelas minhas próprias ações;
II – A não observância das determinações deste termo podem acarretar na expulsão do aluno
do curso;
III – Serei responsável pelos meus próprios objetos e equipamentos (a Rotas Verdes Brasil não
se responsabiliza pelo desaparecimento dos mesmos);
IV – Do Investimento e Forma de Pagamento: - Em caso de pagamento à prazo, o atraso no
pagamento de cada parcela terá multa de 3% e juros de 0,033% ao dia calculado sobre a
parcela posterior. A inscrição só poderá ser efetivada com o envio do comprovante de
depósito da primeira parcela ou do valor à vista, além da ficha de inscrição e este termo
assinados. - Só poderão participar da Expedição, os inscritos que quitarem totalmente o
investimento até 10 dias antes do início das atividades; - Em caso de desistência até 7 dias
após a data de assinatura deste termo, o valor será devolvido integralmente; - Em caso de
desistência após 7 dias da data de assinatura deste termo ou não pagamento total das
parcelas, o valor investido poderá ser usado como crédito em outros projetos NACIONAIS da
Rotas Verdes Brasil no prazo de 24 meses contados a partir da data de desistência; - O valor já
investido só será transformado em crédito após o abatimento das taxas administrativas
relativas a montagem desse grupo que inclui custos de administração do projeto, valores das
taxas adiantadas de serviço do projeto, custos operacionais dos agentes da Expedição antes
mesmo das atividades realizadas, entre outros. - O investimento só será transformado em
crédito após desconto de 20% do valor investido referentes a taxas administrativas citadas
acima; - Para uso do valor como crédito será respeitado o limite máximo de 50% do novo
projeto desejado;
V – Todas as normas de segurança impostas pelo chefe de grupo devem ser respeitadas e
cumpridas obrigatoriamente para segurança individual e coletiva;
VI – Todos os membros dessa equipe estão segurados pela Rotas Verdes Brasil durante o
período do Curso;
VII – As imagens que tenham membros da equipe e que sejam produzidas durante a
expedição poderão ser usadas futuramente em peças promocionais da Rotas Verdes Brasil, em
campanhas educativas e de divulgação de projetos;
VIII – Nenhuma imagem produzida durante o Curso poderá ser comercializada;
IX – Como se trata de uma Expedição em terreno off Road, terreno extremamente instável,
informamos que pode haver atrasos no fim das atividades, por problemas mecânicos do 4x4
ou outros, não sendo a Rotas Verdes Brasil responsável pelos custos de retorno caso haja a

necessidade de adiamento do fim das atividades. É recomendado a compra de passagens com
pelo menos 24 horas de folga após o fim previsto das atividades;
X – É obrigatório a vacinação contra a febre amarela. O aluno também deve estar ciente que
regiões selvagens podem ser endêmicas para diversas doenças tropicais (conhecidas e não
conhecidas), não sendo a Rotas Verdes Brasil responsável pelos custos de tratamento médico;
XI - A Rotas Verdes Brasil não recomenda essa atividade para pessoas com transtornos de
ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, depressão profunda ou quaisquer outras semelhantes,
devendo ser informado anteriormente à equipe responsável para uma análise em conjunto do
caso.
ATENÇÃO! É proibido o consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de droga ou
entorpecente durante o Curso. A não observância deste item levará à expulsão imediata do
aluno de todas as atividades.
Fica eleito o Foro da comarca de Ipatinga (MG) para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes da execução deste Termo

_____________________________________________________________________________
assinatura por extenso
(assinar todas as folhas)

