
   

                                                                                                           

CONVIDA PARA O 

II CURSO DE INICIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO/2018 
 

DATA: 11 de Agosto de 2018. 

HORÁRIO: 08:00h às 17:00h 

LOCAL: Colégio Militar de Brasília (SGAN 902/904 – Asa Norte) 

INSCRIÇÕES: pelo site https://www.fodf.com.br/evento/489  

VAGAS DISPONIBILIZADAS: 50 (cinquenta) 

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: Até completar as 50 (cinquenta) vagas ou dia 08/08/2018 

 

MATERIAL DIDÁTICO: Será entregue no dia do curso.  

- Aconselhamos a leitura da ISOM 2017 disponível no site https://www.cbo.org.br/assets/gerenciador/CBO/Regras/1%20-

%20Regras/06.%20ISOM%202017%20Brasil.pdf 

 

DISCIPLINAS: Conhecimento do Esporte Orientação, Simbologia do Mapa, Simbologia do Cartão de 

Descrição, Orientação do mapa com a bússola, Curva de Nível, Controle da Direção e Distância e 

Realização de um Percurso de Orientação. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: Ao final do curso os participantes que concluírem no mínimo 75% da 

carga horária estarão aptos a realizar um percurso de orientação de nível “N” (novatos) e receberão um 

certificado de participação emitido pela FODF. 

 

VALORES: - R$ 80,00 (oitenta reais) para realizar o curso + inscrição no Percurso Treino previsto para o 

dia 12 de Agosto. 

O interessado deverá depositar o valor na conta da FODF, no Banco do Brasil - AG 1003-0 - CC Nr 

15.501-2 - FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 

 

ALMOÇO NO LOCAL DO CURSO: Está incluído no valor da inscrição. 

 

O QUE DEVO LEVAR: material para anotação (caneta, papel, lápis, borracha, etc.), água, boné, protetor 

solar e roupas adequadas para prática esportiva. O percurso poderá ser realizado com calção, tênis e camiseta. 

 

OBS: - Após o término das inscrições, não haverá devolução de valores. Em caso de desistência antes do 

final do prazo, a organização cobrará uma taxa administrativa de 15% sobre o valor depositado. 

Para adentrar no Colégio Militar os participantes “NÃO” poderão estar trajando bermuda, sandália 

ou camiseta regata. 

 

“ORIENTAÇÃO: MODALIDADE ESPORTIVA PARA TODA A FAMÍLIA” 
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