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CURSO DE MERGULHO: SUBOCEÂNICA & IO Jr.  

O curso de mergulho acontece em Ilha Grande e é ministrado pelo Anderson da 

escola Suboceânica. A próxima aula está marcada para os dias 15/11/2018 (quinta-

feira) a 18/11/2018 (domingo). 

São 4 dias de curso, estando inclusos as aulas teóricas, aulas práticas, todos os 

equipamentos necessários, o batismo (check out), passeio na fazenda de Bijupirá, 

alojamento e a credencial internacional (NAUI ou CMAS). 

Para todos esses itens listados, o investimento é de R$ 990,00 (novecentos e 

noventa reais). Para garantir a vaga, deve-se se inscrever no site e depositar um valor 

de R$ 30,00* (trinta reais) na conta da IO Júnior (Banco do Brasil, Agência: 3559-9 

e CC: 298530), para cada pessoa inscrita, e enviar um e-mail com anexo do 

comprovante para iojunior@usp.br. 

Dos R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) restantes, cerca de R$ 200,00 

(duzentos reais) são referentes a carteirinha/credencial. Caso o grupo escolha fazer o 

curso NAUI esse valor deverá ser pago na hora do curso (em dinheiro ou cheque). 

Caso seja escolhido o CMAS, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) deverá ser pago 

posteriormente para a Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos (em 

dinheiro ou cheque). Dessa forma, o instrutor emitirá um certificado com validade até o 

final do ano e, com esse certificado, o aluno deve encomendar a carteirinha/credencial e 

pagar essa taxa de 200,00 (O instrutor vai explicar melhor durante o curso). 

Do restante do valor (R$ 760,00) (setecentos e sessenta reais), R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais) devem ser pagos, em dinheiro ou cheque, para a hospedagem na qual 

estarão alojados. O restante, R$ 600,00 (seiscentos reais), deve ser pago ao próprio 

Anderson durante as aulas, podendo ser em dinheiro, cheque (2x de 300,00) ou depósito 

bancário (Banco Santander, Agência: 1779 e CC: 01-002942-8).  

NÃO ESTÃO INCLUSOS TRANSPORTE ATÉ ANGRA DOS REIS NEM 

ALIMENTAÇÃO. 

Recomendamos o ônibus da Companhia Reunidas, que costuma ter saídas às 8h, 

12h, 15h ou 22h do terminal Tietê. 
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Ao chegar em Angra dos Reis, o Anderson irá buscá-los de barco para levá-los até 

Ilha Grande, onde será o curso de fato.  

O horário de início das atividades no dia 15/11/2018 (quinta-feira) irá depender 

dos participantes. Dessa forma, após o envio do comprovante de depósito, você será 

adicionado a um grupo no WhatsApp onde serão decididos, além do melhor horário, 

possíveis caronas (caso alguém vá de carro). Todos devem chegar ou na quarta-fe ira 

até as 16:00 (a diária para essa noite já está inclusa no valor) ou na quinta até as 

7:00, horários que a travessia, de Angra dos Reis até a Ilha Grande, pode ser feita. No dia 

18/11/2018 (domingo) as atividades devem se encerrar por volta das 16:00. 

 

O ROTEIRO DE ATIVIDADES É BEM INTENSO E O LOCAL QUE ESTAREMOS NÃO 

TEM MUITO COMÉRCIO, PORTANTO RECOMENDAMOS QUE LEVEM LANCHES 

PRÁTICOS E FÁCEIS DE PREPARAR.  

 

Será disponibilizado, ou a cozinha da hospedagem, ou a cozinha da embarcação para o 

preparado das refeições. 

 

Para garantir sua vaga, faça o depósito* na conta apresentada acima. Caso não o 

faça, a vaga será perdida e iremos alocar para quem está na lista de  espera. 

 

*Para que o curso ocorra é preciso um mínimo de 4 participantes confirmados, caso não haja procura que 

atinja esse número, o valor inicial depositado será 

estornado e o participante será avisado de possíveis 

novas datas.  

 

Ainda restaram dúvidas? Contate-nos  

 

 

EQUIPE IO Jr. 

 

 


