
 

 

  





  



 

Primeiro lote com desconto por depósito bancário ou PIX, à 

vista: R$745,00 

Banco: NuBank 260; Ag: 0001; C/C 58743310-7 

Chave Pix - CNPJ: 29.093.477/0001-40     clique aqui! 

 

 Pagamento via cartão de crédito - R$775,00            clique aqui!  

(pode ser dividido pelo sistema PagSeguro em até 10x, taxas 

calculadas pelo sistema). 

 

Após o pagamento preencha a ficha de inscrição on-line 

preencha a ficha clicando aqui! 

Somente após o pagamento e preenchimento da ficha sua 

inscrição estará efetivada! 

 

A taxa de inscrição inclui o curso com certificado de atividades, 

hospedagem nos dias do curso e  alimentação. 

*Café da manhã simples, almoço em restaurante local de comida 

caseira e no jantar salgados,  não inclui bebidas no almoço e no 

jantar. O cardápio das refeições é variado, entretanto pessoas    com 

restrições alimentares, vegetarianos estritos (veganos) e afins, ficam 

responsáveis pela sua própria dieta e complementação nutricional 

durante os dias do curso. 

 

As acomodações são em sistema de alojamento respeitando os 

protocolos da Covid-19. Obrigatório o  uso de máscara e medidas de 

higienização durante 100% do curso. Obrigatório apresentar o 

comprovante de vacinação.  

Atenção! A taxa de inscrição não será restituída com a desistência 

do aluno. 

https://nubank.com.br/pagar/1naffo/vx8Ve9745I
https://pag.ae/7XRXjT6pp
https://forms.gle/L92m4wn7ur9PAGxJ7


 

Devem ser providenciados pelos participantes: 

- Documento de identidade;        

- Máscaras faciais para 100% do tempo; 

- Comprovante de vacinação contra Covid-19; 

- Lençóis (obrigatório), toalha, sabonete, travesseiro e 

coberta; 

- Roupas para atividades de campo, tênis com cadarço 

que possa molhar, chapéu; 

- Capa de chuva; 

- Repelente contra insetos e protetor solar;  

- Equipamento para mergulho livre: máscara, snorkel, 

flutuador (que pode ser alugado conosco com 

antecedência: R$ 40,00); 

- Cantil, squeeze ou garrafa para água e caneca; 

- Material para anotações. 

 

Observação: Para seu maior conforto opte por vir de mochila ao 

invés de mala, na nossa base é necessário subir rampas e escadas.  

Não sobrecarregue sua mochila pois são apenas dois dias de curso. 

Esteja preparado para andar até as atividades de campo, subir 

inclinações de morros, escadas, etc. 

 

 

 

 



 

- Será criado um grupo no WhatsApp para troca de 

informações entre a equipe e os alunos sobre como chegar 

na nossa base, sobre linhas de ônibus, avião e etc. 

- Para maior comodidade, você poderá chegar em nossa 

base um dia antes e ir embora um dia depois. Confirme pela 

ficha de inscrição. Para diárias adicionais o valor é de R$70,00 

(não inclui alimentação). 

- Verifique a previsão do tempo para saber a temperatura e 

probabilidade de chuvas para os dias do curso. 

- Haverá uma caixa de primeiros socorros durante o curso. 

Entretanto, não esqueça medicamentos específicos (para 

alergias, por exemplo) e/ou de uso frequente e pessoal (não 

haverá tempo disponível para ir à farmácia). 

- Não teremos tempo para passar por bancos ou caixas 

eletrônicos. 

- Menores de 16 anos poderão participar do curso 

acompanhados por um responsável inscrito no curso; 

pessoas entre 16 e 17 anos podem vir desacompanhadas, 

com autorização dos responsáveis (pedir o modelo do 

documento por e-mail bioicoscursos@gmail.com). 

 

 


