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Editorial
Encerra-se mais um ano letivo, no qual cruzaram as portas deste Centro de excelência 
cerca de 3.000 alunos. Foi um ano de superação, principalmente devido à transição 
entre as aulas on-line e presenciais. Um ano em que tudo pareceu voltar ao normal em 
meio a um ambiente de cuidados e de incertezas; um ano em que o espírito do CIASC 
voltou a flamejar, de maneira intensa, sendo coroado pela formatura de gala de nossos 
alunos formandos.

Todos os obstáculos vencidos mostraram quão importantes são nossos valores 
institucionais. A exemplo temos a HONRA, enaltecida este ano, que sintetiza nossos 
valores mais altos, como: ética, moral e integridade.

Parabéns a todos que tiveram o prazer e orgulho de compartilhar de mais essa jornada, 
por hora terminada. E que 2022 seja mais um ano de excelência no ensino deste 
importante e destacado Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais!

BRAVO ZULU! ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

CF (FN) Sírio
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Contra-Almirante (FN) Cláudio Lopes de Araujo Leite
Comandante

Palavras do 
Comandante do CIASC

os quatro valores essenciais do Corpo de Fuzileiros 
Navais nortearam, ao longo de 2021, a trajetória do 
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo.

A honra pessoal de cada um de nós: comandante, 
oficiais, praças, servidores civis e alunos, serviu-nos de 
guia e de medida para nossas ações e decisões em um 
novo ano de incertezas.

A competência na condução dos cursos, obtida ao longo 
da trajetória de 66 anos do CIASC, foi-nos necessária, 
pois ensinou a ajustar as velas aos ventos existentes, 
como fazem os bons marinheiros, e alcançar nosso 
porto de destino: a missão cumprida. 

Isso não seria possível sem a determinação característica 
dos Fuzileiros Navais. Muitos foram os motivos para 
desistir, mas bastou-nos uma razão para continuar: 
sermos Fuzileiros Navais. Nada mais, nada menos.

Por fim, o profissionalismo, que se fez presente em 
cada dia de trabalho, em cada setor de nosso Centro de 
Instrução: Ensino, Administração, Corpo de Alunos. Todos 
os setores trabalharam com afinco e responsabilidade, 
em constante apoio mútuo.

Dessa forma, conseguimos chegar ao dia 15 de 
dezembro de 2021, quando o CIASC teve a honra de 

receber o Comandante da Marinha e membros do 
Almirantado para a formatura de encerramento de 
cursos, que reuniu, diante de seus orgulhosos familiares, 
914 novos Cabos especializados, Sargentos e Capitães-
Tenentes aperfeiçoados. Na ocasião, ouvimos nosso 
Comandante da Marinha relatar o orgulho e a vibração 
que ele sentia em estar presente à cerimônia, bem como 
a importância de nossa Marinha poder contar com as 
capacidades proporcionadas por um Corpo de Fuzileiros 
Navais profissional.

Temos que enaltecer, portanto, o trabalho de todas as 
gerações que ajudaram concretizar, ano após ano, a visão 
do Alte (FN) Sylvio de Camargo, Patrono do Corpo de 
Fuzileiros Navais, que via a construção de um centro de 
instrução como essencial ao desenvolvimento institucional 
de nosso CFN, tornando-o apto a realizar as operações 
anfíbias do teatro do Pacífico, na II Guerra Mundial, que 
evidenciaram a necessidade das marinhas contarem com 
fuzileiros navais que, a partir do mar, executassem as 
ações de interesse do poder naval, em terra.

Assim segue o CIASC, capacitando Oficiais e Praças para 
as operações anfíbias e demais ações e atividades de 
interesse do Poder Naval e, dessa forma, permitindo-lhes 
o prosseguimento de suas carreiras militares. Mas as 

Caríssimo Leitor,
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tarefas do CIASC vão além dos cursos de carreira, incluindo 
dezenas de outros cursos especiais, expeditos e estágios, 
que preparam nossos militares para tarefas que vão desde 
as operações de paz até as operações especiais.

Assim, contribuímos para a capacitação de nosso pessoal 
no desafiador campo das Operações Especiais (OpEsp), 
com a realização do Curso Especial de Comandos Anfíbios 
(C-Esp-ComAnf) e o E-QTe-OpEsp, o “comanfinho”, 
estágio voltado para Cabos e Soldados. Realizamos 
também o Estágio de Operações Psicológicas, formamos 
três turmas no Curso Especial de Defesa NBQR e uma no 
Curso Avançado, firmando o CFN no ciclo do conhecimento 
dessas duas importantes atividades.

Na vertente das Operações de Paz, realizamos o 3º Curso 
Internacional de Estado-Maior de Força Tarefa Marítima, 
empregando a metodologia do Ensino a Distância, que 
permitiu a participação de sessenta alunos de vinte 
diferentes países. Conduzimos ainda duas turmas do 
Estágio de Operações de Paz para Mulheres e, pela 
primeira vez, um Estágio de Operações Humanitárias.

Mas a principal realização do Centro de Operações 
de Paz de Caráter Naval, em 2021, foi o novo curso 
reconhecido pela Organização das Nações Unidas, ao 
certificar nosso Curso de Operações de Paz Ribeirinhas.

No campo da responsabilidade social, o Programa 
Forças no Esporte, a despeito da pandemia, manteve 

suas atividades e acrescentou aulas de francês e judô 
para nossos quinhentos jovens apoiados.

Já o Centro de Simulação do CFN permaneceu apoiando 
nosso Ensino e as atividades operativas com o Jogo 
Didático, enquanto desenvolvia novos projetos de 
simulação para emprego das modernas tecnologias em 
prol da instrução de nosso pessoal.

É nosso dever agradecer àqueles que tanto nos 
apoiaram, pois nada se consegue sozinho. Inicialmente, 
reconhecer o irrestrito apoio e orientações recebidas 
de nossos Comandos Superiores – o CGCFN e o 
CPesFN. Igualmente, agradecemos o apoio sempre 
presente do setor operativo, bem como do CMatFN, 
DEnsM, CDDCFN e CEFAN.

Parabenizo todos os setores desta OM pelos resultados 
alcançados, sob a condução de nosso Imediato e o 
acompanhamento do Suboficial-Mor, exemplo constante 
para nossas praças.  

E, por fim, cumprimento todos os nossos alunos de 
2021 que com honra, competência, determinação e 
profissionalismo concluíram com aproveitamento seus 
respectivos cursos. Desejo que este não seja seu 
último sucesso. Estudem, aprimorem seu desempenho 
profissional, liderem e construam, junto com suas 
famílias, um futuro melhor para todos.
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Gabinete

Banda
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Imediato e Secretaria do Comando 
O início do ano de 2021 foi 
marcado pelos elevados 
números da pandemia da 
COVID-19; porém, mesmo 
diante dos enormes desa-
fios, os militares do CIASC 
materializaram os valores 
do Corpo de Fuzileiros 
Navais – honra, competên-
cia, determinação e profis-
sionalismo – e iniciaram o 

ano letivo com a missão de conduzir os mais de 100 
cursos sob sua responsabilidade e formar com qualida-
de todos os militares e civis que tiveram a oportunidade 
de frequentar os bancos escolares desta instituição.

Para atingir esse objetivo, foram realizadas algumas 
obras de melhorias e manutenção das instalações, 
que em 2021 completaram 66 anos de existência. 
Além disso, foram desenvolvidos projetos de 
engenharia para futuras reformas, as quais serão 
apresentadas a seguir.

O auditório do CIASC, considerado símbolo deste Centro 
de Instrução, possui os contornos de um apontador 
de lápis, segundo os traços do arquiteto Nadaleto. O 
local passou pelas reformas necessárias para receber 
os cursos, seminários e simpósios conduzidos pelos 
departamentos da OM, como a Superintendência de 
Ensino, o Centro de Operações de Paz de Caráter 
Naval, bem como o Superior Tribuna Militar (STM), que 
no corrente ano realizou o I Simpósio de Direito Militar 
na Caserna e na Sociedade. Para tanto, foi feita uma 
ampla modernização de seus sistemas de áudio, vídeo, 
processamento de dados e energia, com a instalação 
de novos equipamentos no estado da arte, garantindo, 
assim, a realização das diversas atividades com a 
máxima qualidade. Além disso, foram feitas melhorias 
em seu interior, como a instalação de novas poltronas, 
mais confortáveis e modernas; reparo do sistema de 
ar-condicionado; reforma do piso e criação de uma 

sala que permite à equipe técnica controlar a realização 
dos eventos de maneira mais eficiente.

Ainda no ano de 2021, foi realizada a licitação para a 
contratação do Projeto Básico de Engenharia, com o 
objetivo de realizar ampla reforma estrutural no auditório 
e adjacências, contemplando projetos de arquitetura, 
elétrica, hidráulica, paisagismo, urbanismo, mecânica, 
cênica e audiovisual. Essa reforma proporcionará a 
revitalização adequada ao prédio da década de 1950, 
assegurando seu apropriado funcionamento pelos 
próximos anos.

Dentro do programa de melhorias nos ranchos da 
Marinha, o CIASC concluiu as reformas do rancho geral 
e da cozinha dos alunos, rancho e cozinha da tripulação 
e cozinha da Praça D’Armas, as quais foram realizadas 
segundo o Regulamento Técnico de Boas Práticas em 
Segurança Alimentar nas Organizações Militares. Assim, 
o grande desafio de produzir refeições em grande 
quantidade, com qualidade e a custos adequados, 
garantindo as condições ideais de higiene e saúde, foi 
plenamente atendido. Ocorreu também a aquisição de 
equipamentos modernos e de última geração, garantindo 
a sequência funcional e a máxima eficiência, desde a 
etapa de recepção dos gêneros alimentícios até as fases 
de armazenamento e conservação, preparo, confecção, 
distribuição, higienização, administração e controle das 
nutricionistas e setores de apoio. Mais especificamente 
para o rancho dos Suboficiais e Sargentos, foi adquirido 
mobiliário novo, além de ter sido contratada uma artista 
plástica para pintar um mural em homenagem ao 
Almirante Sylvio de Camargo e ao Cristo Redentor.

Com relação ao Programa Forças no Espor te 
(PROFESP-CIASC), foi construída uma moderna Arena 
Poliespor tiva, ao lado do Ginásio do CIASC, com quadra 
de futebol, basquete, badminton e pista de atletismo, 
com verbas oriundas de Emenda Parlamentar. Essa 
quadra ampliou tanto a quantidade quanto a qualidade 
da prática das modalidades despor tivas disponibilizadas 
aos 500 jovens atendidos pelo PROFESP-CIASC.

CMG (FN) Fabiano de
Brito Villela
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Foram também realizadas, pela equipe de Serviços 
Gerais do próprio CIASC, obras de melhorias nas 
instalações do Comando do Corpo de Alunos, do 
Depar tamento de Orientação e Avaliação e no 
alojamento dos alunos do Depar tamento de Cursos 
Operacionais, além de terem sido inauguradas as 
novas instalações da Escola de Liderança.

Por fim, no ano de 2021, o CIASC foi contemplado com 
diversas obras de revitalização e melhorias de suas 

instalações, para melhor atender nossos recursos 
humanos – nosso maior patrimônio. A tripulação e 
os alunos do CIASC finalizaram o ano escolar, dia 15 
de dezembro, com uma cerimônia de encerramento 
dos cursos de forma vibrante e contagiante, que 
representa o espírito de corpo e a determinação de 
todo Fuzileiro Naval.

Instruir é Construir! 
ADSUMUS! 

“No ano de 2021, o CIASC foi contemplado com diversas obras de 
revitalização e melhorias de suas instalações, para melhor atender 

nossos recursos humanos – nosso maior patrimônio.”

Secretaria de Comando
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Capelania
O Serviço de Assistência 
Religiosa da Marinha 
oferece aos militares, seus 
dependentes e servidores 
civis assistência religiosa 
e espiritual, além de 
fomentar a valorização dos 
princípios éticos e morais 
nas diversas Organizações 
Militares. Neste Centro 
de Instrução, a Capelania 

é orientada por um Capelão Pastor, cuja atuação se 
dá junto aos alunos e à tripulação, proporcionando a 
expressão da fé no meio militar por meio de cerimônias 
religiosas (cultos e missas), palestras formativas, 
aconselhamento individual, suporte emocional, visitas 
aos enfermos, distribuição de material gratuito, além de 
outras atividades.

É importante realçar que a busca pelo desenvolvimento 
de vir tudes na família naval traz grandes benefícios à 
cultura militar, já que sem valores o ser humano não 
pode ter uma vida sadia. Certamente, sem parâmetros 
não há como se adequar a uma sociedade, pois, de 
cada indivíduo, família e ajuntamento humano, esperam-
se atitudes coerentes com os valores almejados. Por 
essa razão, a Capelania atuou junto aos alunos deste 
Centro realizando palestras formativas, tendo por 
base a Rosa das Vir tudes, sob a ótica do Serviço de 
Assistência Religiosa, de modo a fomentar as vir tudes 
no cumprimento da Missão e no âmbito da família naval.

A Capelania, no mais, desde o início da pandemia até 
o presente momento, tem atuado na Operação Grande 
Muralha, com o objetivo específico de apoiar as famílias 
que sofreram perdas em razão da COVID-19, buscando 
trazer esperança no sofrimento. Não há dúvidas de 
que a pandemia trouxe grandes feridas à família naval, 
como também à própria Organização Militar, quando 
seus próprios combatentes foram atingidos. Porém, o 
senso de missão cumprida, dedicação à pátria, amor 
incondicional à família e o consolo divino trouxeram 
alento aos corações. 

Registra-se, ainda, a participação na condução do 
Programa Forças no Esporte (PROFESP) pelo Capelão 
desta OM, que é um Programa do Governo Federal em 
parceria com o Ministério da Defesa, o qual atende no 
CIASC a cerca de 500 crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social. Desenvolve-se, no Programa, 
atividades esportivas e socioculturais, visando acima 
de tudo à valorização da pessoa humana, à redução 
de riscos sociais, ao for talecimento da cidadania, à 
segurança alimentar e ao desenvolvimento integral dos 
beneficiários, para que possam ter esperança, coragem 
e segurança nos desafios que a vida traz e trará.

Por fim, diante da alta complexidade deste Centro, 
a Capelania sempre contribuirá para a sua missão, 
apoiando o Comando na assistência aos militares, 
respeitando a diversidade de crenças e promovendo 
harmonia, crescimento espiritual e excelência. 

Instruir é Construir!

1ºTEN (CN) Estêvão 
Andrade dos Santos
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Assessoria Jurídica

Assessoria de 

Inteligência e Segurança Orgânica
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Assessoria de Comunicação Social
O ano de 2021 acabou prorrogando as medidas de 
isolamento social, iniciadas em 2020, por causa da 
pandemia de COVID-19. Tal condição implicou o adiamento, 
em mais de um ano, de eventos que rotineiramente 
ocorriam no CIASC, como o Encontro de Veteranos e o 
Dia de Fuzileiro Naval para Pessoas com Deficiência. 
No entanto, ao longo do ano 2021, com o avanço da 
vacinação no Brasil, algumas atividades foram retomadas 
e alguns eventos ocorreram neste Centro de Instrução, 
como a III Jornada de Liderança com o tema “A Rosa das 
Virtudes Norteando a Liderança na MB” e o I Simpósio de 
Direito Militar na Caserna e na Sociedade. 

Se, por um lado, os eventos presenciais ainda foram 
organizados de forma reduzida e com distanciamento 
social, por outro a atuação da Comunicação Social foi 

ampliada pela participação nos meios digitais por meio das 
páginas na internet e intranet, redes sociais e aplicativos 
de mensagem. A modalidade de transmissões ao vivo pela 
web, as chamadas “lives”, dos grandes eventos continuou, 
fator que permitiu que as formaturas do CIASC e os 
grandes eventos sediados no auditório da OM pudessem 
ter um número de espectadores ainda maior. 

Desta forma, ao longo de 2021, a Assessoria de 
Comunicação Social colaborou diariamente para o 
desenvolvimento dos eventos sediados a bordo. Além 
disso, auxiliou na organização e cuidou das imagens 
deste Centro de Instrução, produzindo textos, fotografias, 
peças gráficas, vídeos e coletivas de imprensa. 

A seguir alguns dos principais eventos realizados pelo 
CIASC em 2021.

1ºTEN (RM2-T) Thais Portella
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

Março de 2021
Cerimônia Alusiva ao 213º Aniversário do 
Corpo de Fuzileiros Navais

Dia Internacional da Mulher 
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

Abril de 2021
Centro de Operações de Paz de Caráter Naval ministra 
Curso Internacional de Operações de Paz Ribeirinhas 

Em abril 2021, o Centro de Operações de Paz de Caráter Naval (COpPazNav), estabelecido no 
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), realizou a cerimônia de encerramento 
do Curso Internacional de Operações de Paz Ribeirinhas - United Nations Military Riverine Units 
Course. Na época o curso pleteava a cer tificação da ONU, no qual foi concedida em junho de 2021 

O Curso Internacional teve duas semanas de duração e abordou temas como o Core Pre-deployment 
Training Materials, o Specialised Training Material e o Military Planning Process. O objetivo do curso 
foi disseminar conhecimentos acerca dos conceitos e das tarefas que são desenvolvidas por um Oficial 
de Estado-Maior em uma Unidade Ribeirinha no transcorrer de uma Missão de Paz. O Curso também 
contou com a presença de um Oficial instrutor da Armada Uruguaia, o Capitán de Navio Leonardo Luz, 
cedido pela Associação Latino Americana de Centros de Treinamento de Operações de Paz (Alcopaz).

Como atividade final, foi realizado um exercício baseado em cenários fictícios, no qual os alunos foram 
divididos em grupos, no intuito de simular a composição de um Estado-Maior de uma Unidade Ribeirinha, 
no transcurso de uma Operação de Paz. A cerimônia de encerramento contou com a presença do 
Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais e do Comandante do Material de Fuzileiros Navais. 

Ressalta-se que o Curso Internacional de Operações de Paz Ribeirinhas foi o primeiro e único do 
gênero realizado em todo o mundo. Visando à sua cer tificação junto à ONU, o Curso foi submetido à 
avaliação do Serviço de Treinamento Integrado do Quar tel General das Nações Unidas, possibilitada por 
meio da transmissão das aulas em tempo real com o apoio do Centro de Ensino à Distância do CIASC.
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

Junho de 2021
I Estágio de Operações Humanitárias 

CIASC realiza a Cerimônia de Formatura do Curso 
Especial de Habilitação para Promoção a Sargento 
e do Curso de Formação de Sargentos Músicos 
No dia 23 de junho, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), ocorreu a Cerimôniade 
Formatura do Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento (C-Esp-Hab-SG) e do Curso 
de Formação de Sargentos Músicos (C-FSG-MU-CFN). Presidida pelo Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, a solenidade contou com a participação de 397 alunos do C-Esp-Hab-SG e 40 alunos 
do C-FSG-MU-CFN.

Na ocasião, foram respeitadas todas as normas de distanciamento social devido à pandemia da COVID-19. 
Os familiares dos novos Sargentos puderam acompanhar o evento em tempo real por meio da transmissão 
pelo Facebook da Marinha do Brasil (MB). 
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

A cerimônia foi iniciada com a presença do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares. Em seguida, foi realizada a troca de divisas, que simboliza a 
importante passagem para o círculo hierárquico de Sargento. A cerimônia contou ainda com o juramento à 
Bandeira, realizado pelos Sargentos Músicos, e com a premiação dos primeiros colocados dos cursos por 
diversas Organizações Militares e entidades civis. Com o comando “Fora de forma!”, do Comandante do 
Corpo de Alunos, e sob o brado “Fuzileiros Navais – Honra!”, a solenidade foi encerrada e os formandos 
puderam então comemorar a conclusão desta importante etapa de sua formação. 

Por mais um ano, o CIASC vem cumprindo a tarefa de formar com excelência as praças do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN), apesar das limitações impostas pelo atual cenário pandêmico. Cabe ressaltar 
que, no transcorrer dos cursos, foram observados todos os protocolos sanitários de enfrentamento à 
proliferação da COVID-19, com destaque ao fundamental apoio do Centro de Ensino à Distância do CFN às 
disciplinas adaptadas a essa modalidade. 
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

Julho de 2021
Visita e entrevista coletiva do 
Comandante de Operações Navais 

Agosto de 2021
CIASC realiza doações para alunos do 
Programa Forças no Esporte (PROFESP) 
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

Setembro de 2021
CIASC realiza III Jornada de Liderança com o tema 
“A Rosa das Virtudes Norteando a Liderança na MB” 

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) realizou, em 14 de setembro, a III Jornada de 
Liderança, que versou sobre o tema “A Rosa das Vir tudes Nor teando a Liderança na MB”. Durante a Jornada, 
os palestrantes discorreram sobre os dezesseis valores que compõem a Rosa das Vir tudes, a qual sintetiza 
as qualidades essenciais que devem nor tear as ações e a conduta dos militares da Marinha do Brasil. 

O evento contou com a presença do Comandante do Desenvolvimento Doutrinário do CFN (CDDCFN), 
Contra-Almirante (FN) Nélio; de Aspirantes do Grêmio de Liderança da Escola Naval (EN); de instrutores 
do Centro de Instrução Almirante Alexandrino; e dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento (C-Ap) do CIASC. 

Durante a manhã, foram conduzidas apresentações proferidas pelo Capitão de Mar e Guerra 
(FN) André Guimarães, do CDDCFN; da Capitão-Tenente (RM2-T) Mariana Müller, do CIASC; do 
2º Sargento-FN-IF Fernando, do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais; e do Capitão de Corveta 
Cordeiro, da Escola Naval. Na par te da tarde, foi a vez dos militares do C-Ap e da EN realizarem palestras nas 
quais apresentaram experiências práticas do uso da Rosa das Vir tudes no âmbito de cada especialidade.

A Jornada teve por objetivo desper tar interesse nos par ticipantes sobre o assunto liderança 
e fomentar as práticas de gestão de pessoal por meio do resgate de valores essenciais, que 
forjam o combatente não só para o campo de batalha, mas também para a vida em sociedade.
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

Outubro de 2021
5º Estágio de Operações de Paz para Mulheres 

Simpósio de Direito Militar na Caserna e na Sociedade 
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

COROEX

Semana da Leitura Profissional
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PRINCIPAIS EVENTOS DO CIASC

CIASC ministra Curso Especial de Negociação 
em Conflitos com Tomada de Reféns
No período de 25 de outubro a 25 de novembro o Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) 
ministrou o Curso Especial de Negociação em Conflitos com Tomada de Reféns (C-Esp-NeConRef). O objetivo 
desse curso foi de preparar Oficiais da Marinha do Brasil (MB) e das demais Forças Armadas e Auxiliares 
para compor as Equipes de Negociação Distritais, bem como constituir Grupos de Assessoramento em 
Gabinetes de Crises que envolvam invasões de instalações da MB e tomada de reféns. 

O curso teve a duração de cinco semanas, contando com as seguintes disciplinas: Técnicas e Regras 
Básicas de Negociação; Aspectos Psicológicos dos Eventos Críticos; Elementos de Apoio ao Gerenciamento 
do Evento Crítico e Aplicação Prático-Teórica. Para o cumprimento dessa tarefa multidisciplinar, o 
Departamento de Cursos Operacionais do CIASC contou com o apoio de instrutores oriundos de diversas 
Organizações Militares como o Comando do 1º Distrito Naval, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino,o 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, o 
Grupamento de Mergulhadores de Combate e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o curso, os alunos foram submetidos a exercícios de quadros de negociação, assim puderam 
colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e foram capazes de se preparem para a 
última avaliação, o exercício final. Neste evento, foi simulado a criação de uma Força-Tarefa para solucionar 
uma situação de crise em que havia uma tomada de reféns. Dessa forma, os alunos puderam vivenciar a 
rotina e os desafios de um gabinete de crise. 

O curso contou com 15 alunos de diversos Distritos Navais, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Matinha do Uruguai. 

Em 15 de dezembro 2021, foi realizada a tradicional Cerimônia de Encerramento dos Cursos 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) do ano de 2021. Presidida pelo 
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, o evento marcou a conclusão 
do Curso de Aperfeiçoamento Avançado de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais; do Curso de 
Aperfeiçoamento de Praças; e do Curso de Especialização de Praças, totalizando 913 formandos.

O evento foi prestigiado por autoridades civis e militares, além dos familiares dos alunos, sendo tomadas 
as medidas de prevenção contra a COVID-19. Os que não estiveram presentes puderam acompanhar 
a cerimônia por meio da transmissão ao vivo realizada pelo canal da Marinha do Brasil no YouTube.

Dezembro de 2021
CIASC realiza formatura dos cursos de carreira
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A solenidade foi precedida por uma apresentação da 
Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, que exe-
cutou dobrados militares e algumas canções popula-
res adaptadas enquanto realizavam suas tradicionais 
evoluções. Em seguida, os formandos adentraram ao 
pátio ao som da Canção do CIASC, “Templo do Saber”, 
em uma evolução, que contagiou a todos os presentes.

Após a aposição das divisas de Cabo pelas madrinhas 
e padrinhos, foi realizada a premiação dos primei-
ros colocados dos cursos e dos alunos que se des-
tacaram na liderança pelas autoridades presentes. 

O Comandante da Marinha proferiu palavras de 
admiração aos formandos: “Eu sinto um grande orgulho, 
uma grande vibração de ver essa cerimônia com quase 
mil Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que é 
uma das poucas Marinhas do mundo que tem em sua 
estrutura essa capacidade bélica de combate chamada 
Corpo de Fuzileiros Navais, e vocês são par te muito 
impor tante desse esforço. E é por isso que eu vibro 
muito com essa formatura!”. Em seguida, foi realizado 
o desfile em continência ao Comandante da Marinha e, 
por fim, a tradicional formação da âncora com os fuzis 
cruzados, símbolo do CFN, no pátio Comandante Gilber to.
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Programa Forças no Esporte (PROFESP)
O Programa Forças no Esporte (PROFESP) é um 
programa social do Ministério da Defesa, executado 
pelas Forças Armadas, em parceria com os Ministérios 
da Cidadania, da Mulher, Família e Direitos Humanos 
e da Educação. Dado o seu caráter social, inclusivo e 
educacional, o PROFESP pode ser considerado um 
programa de for talecimento da soberania nacional e 
da segurança pública, por promover o desenvolvimento 
moral, físico, intelectual, cidadão e social, a autoestima e 
o sentimento de pertencimento de parcela importante de 
nossa sociedade. O CIASC ainda conta com a importante 
parceria da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que por meio 
das Pastorais do Menor das diversas paróquias da Ilha 
do Governador, realiza a captação de jovens entre oito 
e dezessete anos em situação de vulnerabilidade social, 
que estejam regularmente matriculados na rede oficial 
de ensino, o que faz com que as atividades do programa 
sejam realizadas no contraturno escolar.

O ano de 2021, ainda sob efeito da pandemia de 
COVID-19, começou com muitas restrições sanitárias, 
mas que ao longo do ano foram flexibilizadas e, assim, 
foi possível que o PROFESP voltasse paulatinamente às 
suas atividades, ainda que com o número reduzido de 
jovens por turno, seguindo um protocolo rigoroso de 
segurança. A entrega de cestas básicas para as famílias, 
iniciada em 2020, teve continuidade, e mais de 1.200 
unidades foram entregues durante todo o ano de 2021. 

Cabe destacar que, em 2021, o PROFESP CIASC teve 
instalado em seu prédio um Laboratório de Língua 
Francesa moderno, com computadores conectados à 
internet, permitindo, dessa forma, um grande avanço 
no sistema ensino-aprendizagem desse idioma. No 
mês de junho, foi inaugurada uma Arena Poliespor tiva, 
construída por meio de Emenda Parlamentar, que 
permite a prática de badminton, futebol, voleibol, 
basquete de três e atletismo. 
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CMG (RM1-FN) José Ferreira Monteiro 

Somam-se, a esses já citados, dois novos espor tes: 
o judô e o wrestling. Tais espor tes, junto ao karatê, 
taekwondo, handebol e aos espor tes náuticos, como 
o remo, a vela e a canoagem, que formam o PROFESP 
CIASC NAVEGAR, constituíram a grade espor tiva 
desenvolvida durante o ano de 2021, tendo sido 
conduzida por cinco militares instrutores e nove 
professores de Educação Física. 

Outras atividades, além das mencionadas, também 
merecem destaque, como o Coral, que realizou várias 

apresentações, como a da Catedral Metropolitana do 
Rio de Janeiro, por ocasião dos 90 anos da Estátua 
do Cristo Redentor. Também foram realizados vários 
passeios culturais, como ao Espaço Cultural da Marinha 
e ao Museu dos Fuzileiros Navais, situado na histórica 
Fortaleza de São José na Ilha das Cobras, locais esses 
que levaram os nossos jovens a conhecer as tradições 
marinheiras, relíquias históricas e os heróis que 
forjaram a nossa Marinha. 

ADSUMUS! 



Espírito de Corpo Espírito de Corpo 

Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo24 Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 25

Centro de Simulação do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CSimCFN)
A Marinha do Brasil tem como missão “Preparar e 
empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa 
da Pátria. Estar pronta para atuar na garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei 
e da ordem; atuar em ações sob a égide de organismos 
internacionais e em apoio à política externa do País; e 
cumprir as atribuições subsidiárias previstas em Lei, com 
ênfase naquelas relacionadas à Autoridade Marítima, a fim 
de contribuir para a salvaguarda dos interesses nacionais” 
(BRASIL, 2014). Então, para atender a essas demandas, 
se faz necessário o constante preparo e adestramento 
dos militares dos diferentes corpos e quadros, cada um 
com suas especificidades, fruto de seu posto e atividade a 
ser executada, em que pese a importância do trabalho em 
equipe com metas a cumprir a missão que nos foi dada.

Neste contexto, a indústria 4.0 vem possibilitando a 
pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias focados 
no treinamento tanto de usuários para os 3 setores 
econômicos: primário, secundário e terciário, quanto 
para o setor de defesa de nosso país. Essa tendência 
mundial possibilita uma capacitação com maior qualidade 
e a consequente aprendizagem em um espaço de tempo 
menor, gerando economia de recursos, redução de 
acidentes e preservação do meio ambiente, assuntos de 
extrema importância e sempre abordados na sociedade 
em que vivemos hoje.

Na área militar, esses avanços se relacionam diretamente 
com o conceito de prontidão, foco secular para as Forças 
Armadas. O questionamento quanto às condições de 
pronto emprego dos militares, seus equipamentos e 
demais meios não pode nem deve ser dissociado da 
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tecnologia. À medida que problemas relacionados a 
questões orçamentárias vêm impactando os gastos 
com defesa, os recursos digitais que agora estão 
amadurecendo podem ajudar o pessoal a se preparar 
com mais eficiência. A utilização de simuladores nos 
treinamentos militares, nesse contexto, é exemplo de um 
desses recursos.

Atingir um nível de prontidão elevado de uma tropa exige 
alcançar estágios avançados de habilidades que, para as 
gerações de militares atuais, implica realizar uma nova 
abordagem no treinamento (ESTADOS UNIDOS, 2004). 
De uma forma geral, essas habilidades são adquiridas 
em dois momentos: primeiro, nas salas de aula dos 
cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento; 
depois, complementadas por cursos a distância. 

No entanto, os combatentes também precisam praticar 
e aplicar essas habilidades estudadas e usá-las para a 
proficiência em suas unidades operativas. Tal treinamento 
geralmente é feito em exercícios militares em campo 
e expõe os combatentes a ambientes diversos e a 
fatores estressantes. Porém, os exercícios militares são 
extremamente caros, logisticamente complexos, além 
de perigosos. Em que pese a restrição de orçamentos, 
falta de campos de instrução e necessidade de 
tropas capacitadas para atuar em diversos ambientes 
operacionais, vários países se empenham na busca por 
soluções para reproduzir, com alto grau de fidelidade e 
realismo, os fatores que compõem um cenário de guerra 
moderno (MAPURUNGA; CARVALHO, 2018).

Nesse contexto, observa-se que, com o aumento do 
emprego de simuladores em treinamentos, as forças 
militares que fazem uso desse tipo de tecnologia buscam 
não só ampliar as possibilidades de emprego, mas 
também sistematizar sua forma de obtenção, emprego, 
pesquisa, desenvolvimento e manutenção. É indiscutível 
a importância dos jogos de guerra como ferramenta 
de apoio à capacitação, a testes de planejamentos e 
à tomada de decisões no decorrer de sua existência. 
Tal fato fica evidente em um trecho marcante de uma 
palestra proferida pelo AE W. Nimitz no Naval War 
College, em 1960: 

A guerra com o Japão havia sido simulada nas salas de 

jogo desta Escola por tantas pessoas, em tantas formas 

diferentes, que nada do que ocorreu durante a campanha 

no Pacífico constituiu surpresa - absolutamente nada, 

exceto as táticas Kamikaze utilizadas em seu final, as 

quais não tínhamos visualizado. (ALLEN, 2002, p. 234, 

tradução nossa)

Atividades correntes do Centro de Simulação

O CSim tem atuado em algumas importantes áreas da 
simulação, em proveito do Corpo de Fuzileiros Navais, 
seja por meio da implantação da infraestrutura de 
tecnologia da informação – TI e do suporte necessário 
à preparação e à execução das simulações ou por meio 
de esforços na área de pesquisa e desenvolvimento - 
P&D, na busca de novos simuladores que enderecem 
importantes capacitações do nosso pessoal.

No dia 22 de outubro de 2021, foi realizado o primeiro 
apoio à instrução com o Simulador Vir tual para Estudo 
Topotático do Terreno (SVETT), para as 34 alunas 
do Estágio de Qualificação Técnica de Operações de 
Paz Feminino (E-QTe-OpPazFem), em coordenação 
com o Centro de Operações de Paz de Caráter Naval 
(COpPazNav). A instrução teve como objetivo familiarizar 
as discentes quanto aos aspectos relevantes do terreno, 
bem como posicionamento do sol, visando sua orientação 
em uma determinada região de atuação.

No ano de 2021, mesmo com todas as restrições impostas 
pela pandemia da COVID-19, alguns importantes Jogos 
de Guerra foram executados por meio do simulador 
desenvolvido, manutenido e operado por militares do 
CSimCFN, o Sistema de Jogos Didáticos (SJD). 

Nos meses de novembro e dezembro, o Curso de 
Aperfeiçoamento Avançado (CApACFN) utilizou o SJD 
para proporcionar aos Oficiais-Alunos uma ferramenta 
de aprendizagem do processo de controle da ação 
planejada, com foco nos tempos e movimentos realizados 
durante o processo decisório dos diversos Estados 
Maiores constituídos para gerenciar o tema que explorou 
a região de Aracajú - SE. Durante o exercício, com escopo 
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didático, os Oficiais-Alunos puderam exercer o controle 
da ação planejada desde o desembarque das peças 
de manobra da Força de Desembarque, a conquista 
dos objetivos planejados, até a posterior retirada das 
tropas da área do objetivo anfíbio. O evento constituiu-
se de valiosa oportunidade no sentido de refinar o 
planejamento realizado, bem como para a aplicação, na 
prática, dos diversos conceitos doutrinários, que visavam 
à solução dos diversos problemas militares decorrentes 
da evolução de uma operação militar.

Na área de Pesquisa e Desenvolvimento para Ciência 
e Tecnologia, o CSimCFN vem buscando parcerias 
com a finalidade de encontrar novas possibilidades 
de treinamento para a Tropa, tendo como escopo a 
Simulação Vir tual.

Uma dessas parcerias foi o Programa de Apoio ao Ensino 
e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional 
(PRO-DEFESA), executado por meio de parceria entre o 
Ministério da Defesa (MD) e a Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
destinada a fomentar a cooperação entre instituições civis 
e militares para implementação de projetos voltados ao 
ensino, à produção de pesquisas científicas e tecnológicas 
e à formação de recursos humanos qualificados na 
área de Defesa Nacional. Fruto dessa iniciativa, temos 

CMG (FN) Daniel de Vasconcelos Campos
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“...temos pesquisas voltadas tanto para treinamentos que testam a conduta de militares 
em Operações de entrada em ambientes confinados quanto para adestramento voltado 

para treinamento de uma peça de artilharia.”

pesquisas voltadas tanto para treinamentos que testam 
a conduta de militares em Operações de entrada em 
ambientes confinados quanto para adestramento voltado 
para treinamento de uma peça de artilharia.

Há ainda a busca pela capacitação por meio de envio 
de nossos militares para instituições de ensino com 
expertise em desenvolvimento na área de simulação, 
como a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). Nesse sentido, obtivemos avanços em pesquisa 
seja para treinamentos na área de estudo do terreno, 
por meio do Simulador Virtual de Estudo Topotático do 
Terreno (SVETT), seja para adestramento em ambientes 
confinados, como o Simulador Virtual para Treinamento de 
Entrada em Compartimento (SVTEC), ambos em processo 
de desenvolvimento por militares do CFN.

Uma terceira parceria, junto ao Instituto TecGraf/
PUC-Rio, constitui-se no desenvolvimento de um 
simulador na área de adestramento em Operações com 
Blindados, possibilitando treinamento de Técnicas de 
Ação Imediata (TAI). Com esse avanço, será possível 
adestrar pequenas frações de blindados sem sair da 
Unidade, ganhando tempo e economizando recursos. 
Outra vantagem está em adestrar os conceitos básicos 
a bordo, possibilitando explorar os adestramentos mais 
avançados por ocasião da ida ao terreno.
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Centro de Ensino a Distância do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CEaD-CFN)
A missão do Centro de Ensino a Distância do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CEaD-CFN) é apoiar os setores do 
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) 
e demais Organizações Militares (OM) na condução de 
cursos e atividades na modalidade a distância. Tal suporte 
se refere à orientação pedagógica para elaboração dos 
currículos e materiais didáticos, construção dos cursos 
na Plataforma Moodle, suporte técnico, capacitação de 
tutores, gravação de videoaulas e podcasts, assim como 
na realização de transmissões ao vivo. 

Desde a sua inauguração, em 08 de agosto de 2019, 
o CEaD tem contribuído para a formação de um 
número expressivo de Praças, Oficias e Civis. Em 2021, 
aproximadamente 1880 alunos realizaram cursos e 
estágios, gerenciados por este Centro, na modalidade 
a distância, tais como: Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais 

(C-ApA-CFN), Estágio de Preparação de Futuros 
Comandantes (E-PrepFutCOMFN), Curso Especial de 
Habilitação para Promoção a Suboficial Fuzileiro Naval a 
Distância (C-Esp-HabSO/FN-EAD), Curso de Assessoria 
em Estado-Maior para Suboficial Fuzileiro Navais 
(C-ASEMSO-FN), Curso de Aperfeiçoamento de Guerra 
Anfíbia e Expedicionária a Distância (C-Ap-GanfE-EAD), 
Curso Especial de Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica (C-Esp-DefNBQRU), Curso Especial de 
Habilitação a Sargento (C-Esp-HabSG), Curso Especial 
de Formação em Sargento Músico (C-Esp-FSG), Curso 
de Especialização de Praças (C-Espc) e Curso de 
Aperfeiçoamento de Praças (C-Ap).

Além disso, a prontificação do Estúdio de Gravação, 
em outubro de 2020, permitiu a melhoria da qualidade 
das aulas e a diversificação dos materiais didáticos 
disponíveis na plataforma dos cursos. 
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Até o momento, o CEaD produziu aproximadamente 
382 vídeos para os diversos setores do ensino do 
CIASC e outras OM. Cabe ressaltar, ainda, que o setor 
apoia o Centro de Operações de Paz de Caráter Naval 
na estruturação de cursos a distância e na realização 
de transmissões ao vivo, com o objetivo de preparar 
militares e civis para atuarem nas diversas Missões de 
Paz, como no caso das aulas ministradas durante o 
United Nations Military Riverine Units Course, o Women’s 
Peace Operations Course e o Humanitarian Operations 
Course. Assim, é possível treinar militares e civis de 

qualquer lugar do mundo, bem como garantir 
a presença de instrutores 

“A missão do CEaD-CFN é apoiar os setores do CIASC e demais OM na 
condução de cursos e atividades na modalidade a distância.”

nos cursos, oriundos de diversas instituições, com 
relevante conhecimento em Missões de Paz.

Dentro da perspectiva do constante aprimoramento 
das práticas no ensino a distância, o CEaD vislumbrou 
a necessidade de capacitar os instrutores do CIASC no 
desenvolvimento de competências necessárias para 
a atuação como tutores. Diante disso, foi realizada a 
primeira turma do Estágio de Qualificação de Tutores 
em EAD (E-QTEAD), em agosto de 2021. Nesse sentido, 
o CEaD acompanha os avanços da educação, buscando 
sempre a qualidade na formação de seus militares, 
assim como disponibiliza uma estrutura adequada, 
de referência e pronta para atender as demandas do 
Sistema de Ensino Naval (SEN). 

1ºTEN (RM2-T) Ana Carolina Grangeia Cardoso
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Palavras do ComCA
O Comando do Corpo 
de Alunos tem a nobre 
tarefa de gerenciar a vida 
administrativa dos alunos, 
bem como forjar os alicerces 
mais subjetivos relativos à 
vida militar, como: Liderança, 
Disciplina, Hierarquia e 
Espírito de Sacrifício, valores 
militares que são traços 
marcantes de um verdadeiro 
Fuzileiro Naval.

No ano de 2021, ainda enfrentamos mais um desafio 
na formação de nossos nobres combatentes anfíbios, a 
pandemia global que assolou a todos, com várias perdas 
entre amigos, familiares e parentes. Porém, mesmo em 
mares revoltos, o navio não pode parar de navegar e, 
com rigorosas medidas e agindo sempre com prevenção, 
aproamos o rumo e seguimos em frente na formação 
dos nossos militares.

Para gerir a rotina do Corpo de Alunos, temos o 
Imediato, 01 Secretaria, 01 Seção de Administração e 
05 Companhias de Alunos, que são compostas pelos 
alunos do Curso Especial de Habilitação para promoção 

a Sargento, Curso de Aperfeiçoamento e o Curso de 
Especialização, todos subordinados ao Comandante do 
Corpo de Alunos. Como fruto de observações daqueles 
que deixaram seu legado, foi criada a 6ª Companhia, que 
cuida dos alunos estrangeiros e da parte administrativa 
dos cursos extracarreira.

A rotina dos alunos começa bem cedo, já ao nascer do sol, 
que marca o limite de regresso para bordo, momento em 
que formam para a primeira refeição do dia. Logo depois, 
são divididos em pelotões e companhias para a primeira 
verificação do dia, a inspeção de uniformes pelos instrutores 
do Corpo de Alunos, e são destinados para as variadas 
atividades acadêmicas, treinamento físico militar, palestras, 
visitas e exercícios no terreno. O dia continua após o almoço 
e, ao final da tarde, os alunos formam novamente em local 
de parada para nova inspeção, recebimento das ordens 
gerais e resolução de questões administrativas.

O processo de Ensino-Aprendizagem se manteve durante 
todo o ano letivo sob a supervisão dos instrutores do 
Corpo de Alunos - guardiões da hierarquia e disciplina. 
E, depois de um árduo período acadêmico, temos como 
recompensa final vermos os alunos perfilados lado a 
lado no Campo de Formatura, prontos após mais uma 
vitória e “indo a pátria servir”.

CC (FN) Hélcio Luís 
Lima Pereira
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Palavras do ImCA
Diversos desafios foram 
superados neste ano 
de 2021. A pandemia 
do coronavírus levou 
muitos amigos e familia-
res queridos e, mesmo 
diante das dificuldades, 
conseguimos vencer os 
desafios e atingir nos-
sos objetivos. 

Ser Imediato do Corpo 
de Alunos é uma grande 

honra e prestígio para a minha carreira. Poder 

colaborar com a formação do Fuzileiro Naval em 
seus diversos cursos é uma experiência ímpar e de 
grande responsabilidade.

Ao observar a evolução dos alunos, desde o 
momento de sua chegada neste Centro de Instrução 
até o dia de sua formatura, tenho a cer teza de que 
entregamos às OM Operativas do Corpo de Fuzileiros 
Navais um combatente mais preparado, com desejo 
de vencer e trabalhar em equipe.

Faço votos de sucesso e felicidade a todos os 
formandos. Que possam olhar para frente, sentindo 
orgulho de si mesmos e de nossa Instituição. 

CT (FN) Joaquim Darcy 
Baptista Simões Júnior

ADSUMUS! 

Departamento de Educação Física (DEF)
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1º Pelotão – 1ª Companhia

2º Pelotão – 1ª Companhia

Pelotões e 
Companhias
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3º Pelotão – 1ª Companhia

1º Pelotão – 2ª Companhia
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2º Pelotão – 2ª Companhia

3º Pelotão – 2ª Companhia
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4º Pelotão – 2ª Companhia

1º Pelotão – 3ª Companhia
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2º Pelotão – 3ª Companhia

3º Pelotão – 3ª Companhia
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1º Pelotão – 4ª Companhia

2º Pelotão – 4ª Companhia
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3º Pelotão – 4ª Companhia

1º Pelotão – 5ª Companhia
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2º Pelotão – 5ª Companhia

3º Pelotão – 5ª Companhia
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O ano de 2021 foi bastante 
conturbado sob o ponto de 
vista da pandemia, que im-
pôs baixas significativas ao 
nosso Corpo de Fuzileiros 
Navais. Tivemos a morte 
de vários companheiros de 
caserna, tanto Praças quan-

to Oficiais, fazendo com que ficássemos aler ta sobre o 
perigo da COVID-19, principalmente na faixa etária dos 
nossos militares que se encontram na reserva. 

Entretanto, cabe ressaltar que houve um grande esforço 
por parte do Comando para a divulgação e prevenção 
da doença, sendo assim adotada uma série de medidas 
e um rígido protocolo para minimizar a disseminação da 
doença em nossa OM, como a montagem de um espaço 
para medição de temperatura e o monitoramento diário 
dos casos de COVID-19. Mesmo assim, tivemos bastantes 
casos, mas, graças ao Criador, somente uma morte em 
nossa tripulação.

No campo da instrução, tivemos a consolidação do estudo 
EAD, que possibilitou a realização de nossos cursos 
mesmo com as restrições impostas pela pandemia. No 
segundo semestre, já conseguimos realizar os exercícios 
curriculares, o que possibilitou aos alunos dos diversos 
cursos aqui ministrados colocarem em prática algumas 
disciplinas e sedimentarem, assim, os conhecimentos 

teóricos, uma vez que só a prática consegue fazer 
com que o aluno tenha uma visão mais ampla sobre 
determinado assunto. 

Neste ano, a função de SO Mor teve, principalmente no 
segundo semestre, uma atribuição muito mais relevante, 
uma vez que, com as mudanças das fases da COVID e a 
consequente volta dos nossos militares para bordo, uma 
série de demandas começou a reaparecer, tornando o 
exercício da função mais desafiador. Houve demandas 
no tocante a instalações, serviços e alimentação, já que 
muitos familiares ainda permaneciam desempregados 
e a distribuição de cestas básicas minimizou o impacto 
social em nossos militares. 

Um passo muito importante que foi dado rumo à 
integração entre a Escola de Liderança e a função de 
SO-Mor foi o início do desenvolvimento de um projeto 
piloto de mentoria que, apesar de ainda estar em fase 
embrionária, com certeza ajudará no desenvolvimento 
do Programa Suboficial Mor. Assim, foram realizados 
encontros entre os SO-Mor do Complexo Naval da Ilha 
do Governador, no sentido de viabilizar a execução 
desse projeto, que visa a auxiliar o acompanhamento 
mais próximo dos Soldados que participam do Programa 
Prumo-Pr. No segundo semestre, tivemos um rodízio de 
Soldados com a FFE, que nos trouxe 29 
novos militares para integrarem o 
programa na OM. 

Suboficial-Mor

SO-FN-IF 
Cláudio de Oliveira

2021, o ano da esperança para os 
Fuzileiros e toda a nação brasileira
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“Que Deus possa nos abençoar para alcançarmos nossos objetivos 
pessoais e profissionais. Adsumus – Viva a Marinha!”

No campo das realizações, uma que trouxe alento às 
nossas Praças mais graduadas foi, sem sombra de 
dúvidas, a reinauguração das instalações do rancho de 
Suboficiais e Sargentos que, após mais de um ano de 
obras, fez com que se pudesse dar um maior grau de 
conforto para a realização das refeições, tornando-as, 
assim, mais prazerosas.

Para 2022, espero um ano promissor e de muito trabalho, 
pois tenho a esperança de que esta pandemia arrefecerá 
e que voltaremos à normalidade, realizando nossos 
exercícios curriculares. Dessa forma, poderemos contribuir 
ainda mais para que nossos alunos se tornem profissionais 
cada vez mais qualificados e capacitados para o exercício 
de suas atividades em suas futuras OM. Que Deus possa 
nos abençoar para alcançarmos nossos objetivos pessoais 
e profissionais. Adsumus – Viva a Marinha!
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Escola de Liderança
A figura do líder é hoje um fator primordial para qualquer 
empresa ou organização, pois ele, junto à liderança, 
consegue estimular a produtividade e um melhor 
desempenho dos liderados. Por essa razão, capacitar e 
desenvolver a liderança de novos líderes é de extrema 
importância para superar metas e resultados. Assim, a 
Escola de Liderança do CIASC vem exercendo um papel 
importantíssimo na disseminação e aplicação desta 
ferramenta, que traz, além de tudo, qualidade de vida 
para quem a utiliza.

O ano de 2021 foi emblemático e produtivo para a liderança 
do CIASC, especialmente para esta Escola. Seguindo a 
missão de ampliar o conhecimento dessa nobre arte, a 
Escola de Liderança formou líderes, coordenou eventos 
e ministrou palestras, recebendo importantes feedbacks 
e incentivando os instrutores a terem, em cada missão, 
total dedicação, o que é uma característica peculiar a cada 
membro desta nova formação. 

Localizada no CIASC, a Escola de Liderança completou em 
2021 um decênio de inovações, conquistas e instruções 
de liderança para o público do CFN. Órgãos Federais, 
Estaduais, Municipais e Corporativos reconheceram a 
importância da prática da liderança para seus integrantes 
e colaboradores, a ponto de receberem instrução neste 
Centro, contando inclusive com ferramentas trabalhadas 
na primeira Pista de Liderança Militar do Brasil.

Entre março e novembro deste ano, a Pista de Liderança 
foi aplicada para 749 instruendos, militares e civis de 
ambos os sexos, em dois níveis de aplicabilidade da 
pista: nível básico, para atender alunos de diferentes 
cursos e estágios, como o Curso Expedito de Prática de 
Liderança para Praça (C-Exp-PratLid-PR) do Centro de 
Instrução Almirante Alexandrino (CIAA); nível avançado, 
para atender frações de tropa com alto nível de 
adestramento, como o Estágio de Qualificação Técnica 
Especial em Liderança (E-QTEsp-Lid) deste Centro.
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Desde fevereiro, a Escola de Liderança participou e 
coordenou vários eventos, como: a realização, em 
junho, de demonstrações para diversas autoridades, 
incluindo uma Comitiva de Inspetores da ONU; 
coordenação da III Jornada de Liderança do CIASC, 
no dia 14 de setembro; e a realização de uma visita 
à Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), no dia 
15 de julho. No mais, esta Escola também preparou 
diversas Instruções móveis (MOVIN) para capacitação e 
padronização de instrutores e coordenadores da pista 
de liderança e participou de intercâmbio com outros 
Centros de Instrução, como CIAA e CIAN, logrando êxito 
em todos as missões. Além disso, projetos embrionários 
sobre liderança estão em pauta ou em andamento, 
como o projeto de Mentoria de Liderança, bem como o 
Conselho de Liderança em apoio ao Sub-Mor.

Vale realçar ainda que o aprimoramento e o 
desenvolvimento da arte da Liderança estão sendo 
aplicados por esta Escola por meio de palestras, como 
Autoliderança, Inteligência Emocional, Rosa das Vir tudes 
e Prática de Liderança. Essas palestras foram realizadas 
no dia 05 de novembro, no Comando de Operações Navais 
(CON). É possível dizer que há significativos avanços na 
condução e capacitação de líderes em nossa Força e em 
outros Órgãos do país. A Escola de Liderança faz um 
trabalho essencial à Marinha e ao CFN, implementando 
ferramentas de Liderança que contribuem para a maior 
eficiência do nosso pessoal, trazendo maior eficácia no 
cumprimento da missão. 

Liderar pelo exemplo!

ADSUMUS!

SO-FN-IF João José de Andrade

“O ano de 2021 foi emblemático e produtivo para a liderança do 
CIASC, especialmente para esta Escola.”
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Pista de Liderança Militar: 
Construindo Líderes

1. Introdução
Com intuito de aprimorar os nossos militares com as características inerentes a uma boa liderança, o Corpo de Fuzileiros 
Navais conta com uma ótima ferramenta de autoavaliação (autoliderança). Inaugurada em 29 de agosto de 2013, a 
Pista de Liderança (Fig. 1) do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) surge como alternativa eficaz 
de estudo no auxílio de nossos combatentes. A Pista tem contribuído para o enriquecimento teórico e prático daqueles 
que têm o privilégio de passar por ela. É notório que, quando nos deparamos com a palavra liderança, por vezes, vem 
à mente grandes personalidades históricas, sejam elas militares ou não, que foram capazes de representar, comandar 
ou até mesmo influenciar inúmeras pessoas através de seus exemplos. Na condição de líder de equipe, o instruendo 
tem um feedback de sua atuação como líder, colocando seus pontos positivos e negativos para uma autoavaliação.

Figura 1: Entrada da Pista de Liderança.

Fonte: Relações Públicas do CIASC.
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Vemos a importância da Pista de Liderança para o desenvolvimento dos atributos na liderança direta descrita no nosso 
Manual de Doutrina de Liderança da Marinha (BRASIL, 2013): “A liderança direta é obtida por meio de relacionamento face 
a face entre o líder e seus liderados e é mais presente nos escalões inferiores, quando o contato pessoal é constante”, 
assim acontece em todas as 11 oficinas da Pista de Liderança, o contato “homem a homem” trabalhando juntos para a 
solução dos problemas encontrados durante a execução da pista.

2. Aspectos Gerais
Essencialmente, a aplicação da Pista é feita com um pequeno grupo, de quatro a seis instruendos, que são desafiados a 
superar alguns obstáculos. Cada candidato assumirá o papel de líder de equipe e tentará transpor os vários desafios que 
encontrará. A Pista de Liderança (Fig. 2) é  muito desafiadora e possui limite de tempo. Alguns candidatos acabam por 
cair na água (OFICINA 06 – PASSAGEM PELO ESGOTO), enquanto outros precisam segurar seu corpo em um cabo aéreo 
(OFICINA 04 – TRANSPOSIÇÃO COM CABO AÉREO).

Eis porque, se se encontrar um homem que sobressaia aos outros pelo mérito e pela força das faculdades que sempre o conduzem para 

o bem, é a esse que é justo obedecer. É preciso possuir não só vir tude, como também o poder de pô-la em ação.

(ARISTÓTELES, 2011)

Na citação de Aristóteles, importante filósofo da Grécia Antiga, percebemos a importância do estilo de liderança ao 
assumir um papel protagonista, usando não só a força das faculdades, mas também das vir tudes. Assim, o estilo ou 
forma de liderar deve ser trabalhado para cada situação. Na pista, temos a aplicação de dois estilos de liderança. Na 
liderança participativa, o líder abre mão de parte de sua autoridade em prol de uma esperada participação de seus 
liderados para a conclusão de um desafio. Na liderança transformacional, que é indicada para situações de pressão, 
crise e mudança, e que requer um elevado nível de comprometimento dos liderados, se observa quatro aspectos por 
parte do líder: carisma, inspiração motivadora, estimulação intelectual e consideração individual.

Em cada evento é escolhido um líder, que recebe do instrutor, em par ticular, informações da próxima atividade. 
Assim que possível, tais informações devem ser repassadas de forma clara para os demais componentes da equipe. 

Fonte: BRASIL, 2014.

Figura 2: Planta da Pista de Liderança.
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De acordo com a equipe de instrução, é desejável que o líder tenha controle emocional, reconheça o ponto for te e 
fraco de cada componente, explorando as qualidades de cada um, escutar os membros caso tenha tempo, dividir as 
funções de acordo com a capacidade de cada um, manter o controle de seus liderados e tentar tomar as atitudes 
mais asser tivas possíveis.

Através do enfrentamento de situações adversas por parte dos alunos a cada fase do processo de aprendizado, os 
instruendos têm a possibilidade de vivenciar experiências que testam as habilidades de liderança. Habilidades tais como 
raciocínio lógico, determinação, coragem, destreza, entre muitas outras, são aperfeiçoadas através da imersão em 
ambientes que exigem comunicação, iniciativa para resolução de problemas, muita criatividade e trabalho em equipe, 
esse último provando ser essencial por parte dos alunos para que consigam cumprir as etapas do aprendizado e 
daquilo que se espera de um líder nos dias atuais.

Após a conclusão da pista, é feito um debriefing com objetivo de fazer com que a equipe aprenda com seus erros 
e acertos, ganhando conhecimento para a próxima atividade. Já no final de cada oficina, os instrutores apontam os 
pontos positivos e negativos, estimulando o pensamento crítico de cada componente. O Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), assim como a Marinha do Brasil e o mundo, precisa de boas referências e bons líderes, e a Pista Sargento Lucas 
tem se mostrado uma excelente ferramenta de prática da Liderança, de auto-conhecimento e da autoavaliação.

Figura 3: Passarela da Pista.

Fonte: Relações Públicas do CIASC.
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3. Considerações finais
Segundo Andrew Carnegie (apud MARQUES, 2019), importante empresário do ramo do aço, responsável por alavancar 
a economia americana no início do século passado, um homem não será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho 
ou se quiser levar todo o crédito por um feito. Diante deste cenário, a Pista de Liderança ergue-se como excelente 
ferramenta desenvolvedora de Oficiais e Praças, despontando princípios que vão muito além do que gritar palavras de 
ordem a seus subordinados, fazendo com que o ato de liderar torne-se um exercício diário e essencial na vida do militar, 
contagiando, assim, a todos que o cercam.

Além disso, contribui para o desenvolvimento da capacidade de liderança de Oficiais e Praças da Marinha do Brasil, 
proporcionando conhecimento das capacidades e limitações individuais e coletivas. Por fim, ao desenvolver a inteligência 
emocional, que é essencial na liderança militar, a Pista de Liderança permite aprimorar a resiliência do indivíduo e da 
equipe, o que a torna  “instrumento” crucial na doutrina de liderança da Marinha do Brasil.

LIDERAR PELO EXEMPLO!

ADSUMUS!

SO-FN-IF João José de Andrade

3ºSG-FN-IF Roberto Palheta dos Santos Júnior

3ºSG-FN-IF Filipe Pimentel de Sant’anna
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CF (CD) Cristiane Teixeira da Fonseca

Departamentos do SA
Departamento de Saúde
O Departamento de Saúde é composto por médicos, 
cirurgiões-dentistas, fisioterapeuta, psicólogo, técnico e 
auxiliar em enfermagem e técnica em higiene dental. Atuam 
de maneira multidisciplinar e sinérgica com o objetivo de 
prevenir doenças, preservar ou reabilitar as funções do 
corpo, contribuindo para a manutenção da higidez física 
e psicológica dos militares, funcionários civis e alunos. O 
atendimento no Departamento é de nível primário dentro 
do Sistema de Saúde da Marinha. Os casos mais complexos 
ou que dependam de especialistas são encaminhados 
para as Policlínicas Navais ou Hospital Naval Marcílio 
Dias. É possível, no entanto, o atendimento de diversas 
emergências médicas nesta OM, pois o Departamento de 
Saúde conta com uma sala vermelha equipada com os 
principais aparelhos médicos necessários para este fim.

Adicionalmente, a participação deste Departamento 
permite a execução dos diversos cursos administrados 
no CIASC através dos apoios em exercícios e manobras 

da grade curricular, garantindo todo o suporte técnico-
profissional nas diferentes localidades do Brasil. 

O ano de 2021 está sendo marcado pela manutenção dos 
procedimentos de combate à pandemia da COVID-19, que 
iniciou em dezembro de 2019. Algumas medidas adotadas 
para a contenção e prevenção no processo de combate ao 
novo coronavírus são: triagem em barraca operativa para 
verificação diária de temperatura e atendimento médico 
aos militares sintomáticos que regressam para a OM; 
reforço das orientações sobre higiene pessoal e limpeza 
de áreas comuns; e testagem em massa dos alunos e 
tripulação. A realização de censo de hipertensão e censo 
vacinal foram destaques neste ano, além de palestras 
sobre doenças sexualmente transmissíveis.

O objetivo do Departamento é poder continuar a fazer 
parte desta estrutura, buscando sempre melhorias nas 
instalações e equipamentos, de modo a cumprir com 
excelência, seriedade e motivação a missão do CIASC.
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Superintendência de Ensino (SE)
Ao iniciarmos, é importante ressaltar que a 
Superintendência de Ensino (SE) visa potencializar 
as vir tudes do Fuzileiro Naval, de modo que atue 
no contexto do combate moderno, pronto para o 
desempenho de tarefas complexas e diversificadas, 
pautados na doutrina emanada pelo CGCFN com o 
incremento de sua capacidade de decisão. Conta, para 
tanto, com os seguintes departamentos, que possuem 
responsabilidades e tarefas distintas: 

• Departamento de Instrução (DI);

• Departamento do Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do CFN (DC-ApA-CFN);

• Departamento de Orientação e Avaliação (DOA);

• Departamento de Apoio ao Ensino (DAE);

• Centro de Ensino a Distância do CFN (C-EAD/CFN);

• Departamento de Cursos Operacionais (DCOp); e

• Departamento de Administração Escolar (DAdE).

As tarefas atribuídas ao CIASC, em termos de ensino, 
são complexas e somente quem trabalha no setor 
consegue dimensionar os desafios superados ao 
longo do ano, visando concretizar todos os eventos 
didáticos planejados. A formação, o aperfeiçoamento, 
a especialização e a qualificação técnica do militar vão 
além dos manuais e do que é ministrado em sala de 
aula, pois são diversos eventos, exercícios, instruções, 
coordenações, avaliações e palestras, tudo em prol 
da dinâmica da excelência do Ensino Naval. Compete 
à SE a tarefa de supervisionar, orientar e verificar 
antecipadamente potenciais necessidades, tudo com 
intuito de maximar os aspectos favoráveis do ensino.

Não há dúvida de que, cada vez mais, a complexidade 
da nossa sociedade e as tarefas atribuídas ao Fuzileiro 
Naval (FN) requerem um ensino de qualidade, de amplo 
espectro de atuação, abrangente, e com diversas 
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vertentes acadêmicas. Nesse intuito, o CIASC, como 
Organização Militar de Ensino de Excelência, tem que 
superar os desafios que se apresentam, visando dar 
condições para que o militar corresponda tanto aos 
seus anseios profissionais como às necessidades das 
OM operativas, quando estas requerem o emprego de 
seus militares, de modo a espelhar e compor a tropa 
profissional, a qual todos nós pertencemos, com 
propósito de cumprir as complexas tarefas impostas ao 
Corpo de Fuzileiros Navais.

Em 2021, aspectos diversos inerentes à excelência 
do ensino tornaram-se preponderantes. Entretanto, 
a prioridade foi, sem dúvida, a qualificação do corpo 
docente, quer seja em termos de técnica de ensino 
quer seja na atenção aos recursos destinados para o 
desempenho do instrutor em sala de aula. Assim, foram 
realizadas inúmeras reuniões com os diversos setores 
do CIASC, com intuito de se verificar quais eram as reais 
necessidades dos cursos e como estas poderiam ser 
atendidas ou mitigadas, se necessário. O corpo discente 
também teve relevância nesse contexto, pois foram 
realizadas, com o propósito de atender ao aluno, diversas 
reformas de instalações, em particular a do rancho, que 
foi a mais significativa e destacada, visando à promoção 
de uma alimentação adequada e bem confeccionada. 
Foram aplicadas diferentes pesquisas, justamente para 
verificar as necessidades do corpo discente. Essas 
pesquisas permitiram a devida correção dos rumos 
estabelecidos, com o firme propósito de proporcionar 
melhorias ao processo de ensino-aprendizagem.

O DI, depar tamento que concentra o maior número 
de cursos e discentes, conduz os seguintes cursos 
de carreira: Especial de Habilitação a Promoção a 
Sargento (C-Esp-HabSG); Especialização (C-Espc); 
Aperfeiçoamento (C-Ap); Assessoria de Estado-Maior 
para Suboficiais (CASEMSO); Especial de Habilitação a 
Suboficial (C-Esp-HabSO); e o de Formação a Sargento 
Músico (C-FSG-MU).

O DI ministra ainda diversos cursos extracarreira, 
como: Preparação para Mudança de Categoria Carteira 
Delta; Preparação de Instrutores; Motorista Militar de 
Viatura Leve; Motorista Militar de Viatura Pesada; Guerra 
Eletrônica; Oficial de Comunicações; Liderança; Mecânico 
de Armamento Leve; Oficial de Logística, Atualização 
de Corneteiro; Estágio de Habilitação a Sargento, 
dentre outros. Os cursos extracarreira visam qualificar 
tecnicamente o FN e são, quase sempre, de caráter prático. 

Ainda no DI, estuda-se a realização de mais um curso 
de carreira, o Curso de Aperfeiçoamento Avançado 
de Praças do CFN (C-ApA-Pr/FN), com acréscimo de 
disciplinas para complementar o aperfeiçoamento das 
praças FN, em prol do aprestamento operativo.

Outro destaque, em 2021, foi a divulgação da importância 
do assunto “Liderança”. Em 14 de setembro, foi realizada 
a III Jornada de Liderança neste Centro de Instrução, 
capitaneada pelo DI, com o envolvimento de outras OM 
de Ensino e participação de alunos e palestrante da 
Escola Naval (EN) e do Centro de Instrução Almirante 
Alexandrino (CIAA). Houve participação, ainda, de 
palestrante do Centro de Desenvolvimento Doutrinário do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN). O tema explorado 
foi “A Rosa das Vir tudes Norteando a Liderança na 
Marinha do Brasil”. Houve debates de forma interativa e 
os alunos apresentaram, em grupo, sob suas respectivas 
óticas, os aspectos da Rosa das Vir tudes. 

A Liderança, no CIASC, é explorada desde o curso de 
mais alto nível, que é o Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do CFN (C-ApA-CFN), até os cursos 
destinados aos SD-FN, como o C-Espc, além de haver 
os cursos próprios de “Liderança”, como o Estágio de 
Qualificação Técnica em Liderança (E-QTEsp-Lid). O DI, 
responsável por ministrar os cursos de carreira das 
praças, tem embutido em seus respectivos currículos o 
assunto Liderança, no qual é previsto estudo de caso 
e de exemplos históricos nesse contexto. Também no 
DI, visando ao exercício da delegação de autoridade e 
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ao treinamento da liderança em grupo, são ministradas 
aulas pelos alunos para os demais integrantes da classe, 
sempre com a supervisão de um instrutor mais antigo.

No DCOp, o assunto Liderança também é tratado com 
ênfase, pois há cursos em que os alunos vivenciam 
situações complexas, próximas à realidade do combate, 
em que a atitude do instruendo como comandante 
de frações é fator preponderante para o sucesso da 
missão que lhe foi atribuída. Dessa forma, ao término do 
curso, os militares são designados para as diversas OM, 
com conhecimento e atributos inerentes a líderes, para 
atuar em diversos escalões, quer seja o de pequenas 
frações quer seja o de Comando de Subunidade. Para 
tanto, no itinerário formativo de Oficiais, o DCOp conduz 
o Estágio de Qualificação Técnica Especial de Guerra 
Anfíbia (E-Qte-GAnf), com a finalidade da transmissão de 
conhecimento aos Guardas-Marinha, visando ao comando 
de Pelotão. Conduz, ainda, o Curso de Aperfeiçoamento 
em Guerra Anfíbia e Expedicionária (C-Ap-GAnfE), visando 
à transmissão de conhecimentos para que os Oficiais 
subalternos atuem como Comandantes de Subunidades, 
nível CiaFuzNav. Já o C-Ap-GAnfE é realizado em duas fases, 
uma presencial no CIASC e outra na OM de destino do 
Oficial egresso, visando à solidificação dos conhecimentos 
adquiridos em desempenho de funções operativas. 

No DCOp, o Curso de Comandos Anfíbios (C-Esp-ComAnf) 
tem destaque especial, pois é um curso altamente 
operativo e complexo, que envolve risco real, e seus 
concluintes são altamente preparados e especializados, 
prontos para o cumprimento de difíceis tarefas. 
O ano de 2021 foi desafiador para os instrutores 
operadores especiais, pois cada vez mais este curso 
se torna estritamente técnico-profissional, permeando 
entre a garantia da integridade física dos alunos e a 
disseminação do ensino profissional. Ao final do curso, 
os concludentes são destinados ao BtlOpEspFuzNav. 

Houve ainda, em 2021, no CIASC, incentivo total à 
Leitura Profissional, que é um evento determinado pelo 
CGCFN. Nesse aspecto, todos os militares da guarnição 
realizaram suas respectivas leituras e resenhas da 
bibliografia indicada. Foi, então, realizada a “Semana 

da Leitura do CIASC”, em agosto, ocasião em que foram 
escolhidos os melhores trabalhos dentro dos círculos 
hierárquicos. Em outubro, foi realizada a “Semana da 
Leitura do CFN”, com a presença do Comandante-Geral 
e diversas autoridades. Ressalta-se cada vez mais o 
brilhantismo dos Suboficiais FN que possuem o Curso 
de Assessoria em Estado-Maior para Suboficiais FN 
(CASEMSO/FN), com temas relevantes e com didática 
cada vez mais apurada. 

Em 2021, o Curso de Aperfeiçoamento Avançado de 
Oficiais do CFN (C-ApA-CFN) foi conduzido em alto grau de 
excelência, com a inclusão da parte acadêmica e realização 
das três Linhas de Pesquisa (LP), a saber: estratégia em 
relações internacionais, gestão de sistemas complexos de 
operações e logística e performance do combatente.

A realização dessas três LP permitiu a condução do 
C-ApA-CFN em parceria com renomadas instituições civis 
de ensino. O C-ApA-CFN, além das formas clássicas de 
combate, realizou, ainda, o planejamento e a execução 
de Operações de Amplo Espectro, concomitante com 
os Jogos de Guerra. As Operações de Amplo Espectro 
são aquelas definidas como operações não clássicas e 
diferentes das tradicionais, como as Operações de Paz, 
Operações Humanitárias, e Operações de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO), em ambiente com características 
diversas. Todas essas ações visam ao preparo do Oficial-
aluno do C-ApA-CFN, para que obtenha conhecimentos 
em operações de provável emprego nos dias atuais.

As Escolas de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (EscDefNBQR) e a Escola de Operações 
Psicológicas (EsOpPsc), em 2021, foram consolidadas 
com a qualificação de militares de todo o Brasil, visando 
ao emprego na Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica (NBQR) e na atuação em Operações 
Psicológicas. Para o futuro, a tendência é o aumento 
das atividades e da importância de ambas as escolas, 
em vir tude do provável cenário de emprego de tropas e 
das próprias lições aprendidas com os recentes eventos 
contra o Coronavírus.

O Curso Especial de Negociação em Conflitos com Tomada 
de Reféns (C-Esp-NECONREF), conduzido também pelo 
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DCOp, ganha extrema relevância para a Força Naval, pois 
a MB é a única Força que ministra esse tipo de curso. 
Nele, sempre há militares e civis de diversos órgãos de 
segurança, na busca desse tipo de instrução. 

O C-EAD/CFN, em 2021, como não poderia deixar 
de ser, foi de extrema valia para o preparo de 
recursos humanos para o CFN do futuro, em função 
da versatilidade e da enorme abrangência que 
proporciona com a implementação da ferramenta EAD, 
pois pode ser explorada de diversas maneiras e com 
ampla flexibilidade. O C-EAD/CFN é capaz de conduzir 
cursos, estágios e palestras para um grande número 
de discentes concomitantemente. Possui um estúdio 
de edição e elaboração de videoaulas que vem sendo 
utilizado por diversas OM. Não obstante, a tarefa 
precípua do C-EAD/CFN é padronizar cursos/estágios 
em atendimento às normas da Diretoria de Ensino 
da Marinha (DensM). Todas essas ações têm sido 
realizadas com pleno êxito. 

Em 2021, o C-EAD/CFN inciou a condução do Estágio 
de Qualificação de Tutores em Ensino a Distância 
(E-QTEAD), com propósito de habilitar em tutoria de 
EAD os docentes do CIASC. Esse estágio visa atender 
os instrutores deste Centro de Instrução, em face à 
crescente demanda dessa ferramenta para o CFN.

Outro assunto de destaque em 2021, nos cursos 
ministrados no CIASC, foi as “Atitudes de Fuzileiros Navais 
em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)”. Na 
GLO ocorrem diversas formas de combate, envolvendo 
quase sempre os fatores humano, civil, psicossocial e 
o de conhecimento de leis. A GLO pode ser exercida de 
muitas formas: desde um soldado atuando isoladamente, 
em uma terminada situação, até o envolvimento dos mais 
altos escalões da hierarquia militar, que dispõe de meios 
e recursos diversos. Uma decisão mal formulada, tanto 

pelo soldado quanto por um superior hierárquico, pode 
redundar em consequências impactantes. Com isso, o 
assunto GLO é sempre, de alguma maneira, incluído nos 
diversos currículos ministrados.

Para os soldados FN, a GLO é abordada no C-Espc, na 
Unidade de Ensino (UE) “Exercício no Terreno e conduta 
em Área Urbana”, com exercícios práticos de conduta 
de GLO. Os assuntos abordados tratam da conduta do 
militar em respeito aos direitos civis quando o militar 
exerce funções em ambientes operacionais diversos.

Para os SG-FN, o assunto GLO é ministrado na disciplina 
“Ética Profissional Militar”, no C-Esp-HabSG, na qual 
se aborda diversos temas, como a preservação da 
integridade física, psíquica e moral do cidadão civil, quando 
este interage com militares. São, ainda, disseminadas 
noções de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito 
Internacional Humanitário, dentre outros temas. Há, no 
mais, a disciplina “Relações Humanas e Liderança”, com o 
propósito de que o graduado atue como líder de frações 
em diversos ambientes operacionais, inclusive o da GLO. 

Visando ao reforço dos conceitos abordados anteriormente 
nos cursos de carreira dos FN, quando o SG-FN atinge o 
posto de 1ºSG-FN, realiza o Curso Especial de Habilitação 
a Suboficial (C-Esp-HabSO-EAD/FN), fase em que 
são ministradas as Unidades de Ensino (UE) “Direito 
Internacional Humanitário” e “Ética Profissional Militar”, 
com a disseminação de direitos civis e tratados (Genebra, 
Haia, Internacional Humanitário, Cruz Vermelha, Humanos, 
Manual de San Remo, Tribunal Penal Internacional, 
Diretrizes da ONU e OEA sobre Direitos Humanos e Corte 
Interamericana de Direitos Humanos).

Para o Suboficial (SO) FN que está cursando o 
CASEMSO-EAD/FN, são ministradas as disciplinas “Noções 
Gerais de Direito Administrativo, Penal Militar” e “Direito 
Internacional de Conflitos Armados”, ocasião em que são 

“A Superintendência de Ensino (SE) visa potencializar as 
vir tudes do Fuzileiro Naval, de modo que atue no contexto 

do combate moderno, pronto para o desempenho de tarefas 
complexas e diversificadas, pautados na doutrina emanada pelo 

CGCFN com o incremento de sua capacidade de decisão.”
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abordadas as peculiaridades do Direito Internacional dos 
Conflitos Armados e as Regras de Engajamento.

No C-ApA-CFN, a UE “Operações de Garantia da lei e 
da Ordem” (GLO) é assunto da disciplina “Atividades de 
Emprego Limitado da Força e de Operações Benignas”, na 
qual são ministradas um total de 30 horas de aula. Esse 
assunto é novamente explorado na UE “Planejamento 
do emprego de um GptOpFuzNav, para o nível UAnf, em 
uma operação de GLO”. Para tanto, são disponibilizadas 
mais 36 horas de aulas e casos esquemáticos, visando 
à qualificação do Capitão-Tenente em Planejamento de 
Operações de GLO.

Em termos de Valorização da Instrutoria, as atualizações 
nos currículos dos cursos de carreira propiciam uma 
melhor capacitação dos Oficiais e Praças, de modo que 
esses cheguem as suas OM de destino em excelentes 
condições em termos de conhecimento doutrinário. 
Muitos desses concludentes dos cursos serão destinados 
a exercerem funções de instrutor, tanto neste Centro de 
Instrução como em outras OM da MB, elevando o nível 
de conhecimento necessário para o desempenho de 
atividades operativas e de ensino. 

A Tabela Mestra de Força de Trabalho (TMFT) do CIASC, 
em sua recente revisão, promoveu e deu prioridade para 
os cargos e as funções destinadas à atividade de ensino. 
O DI, o Corpo de Alunos (CA), a Escola de Guerra Anfíbia 
(EscGAnf), a Escola de Operações Especiais (EscOpEsp), 
o Centro de Operações de Paz de Caráter Naval 
(C-OpPazNaval) e o Centro de Simulação (CSim) foram 
beneficiados com o aumento de efetivos de instrutores. 
Tanto a Escola de Defesa Nuclear Biológica Química e 
Radiológica como a Escola de Operações Psicológicas 
(E-QTe-OpPsc) tiveram seus efetivos formalizados. O DI 
foi reforçado com vagas de instrutores para condução 
do CASEMSO/FN e para o futuro C-ApA-Pr/FN, a ser 
conduzido em 2023. 

Em termos do Magistério Militar Naval (MMN), o CIASC 
busca militares voluntários para esse novo quadro da 

MB, com o propósito da efetivação de um corpo docente 
permanente e robusto. As vagas solicitadas pelo CIASC 
foram para as seguintes áreas de conhecimento: Música, 
Comunicações, Infantaria, Armamento, Máquinas e 
Motores, e Educação Física.

O DOA, responsável pela parte pedagógica do CIASC, 
atualizou o Sistema do Corpo Docente Integrado (SisCDI), 
visando ao controle e ao mapeamento dos docentes 
das OM do CFN que realizam cursos, com seus diversos 
currículos, disciplinas e carga horária. O DOA capacitou, 
por meio de estágios e cursos, diversos militares recém-
apresentados e indicados para atuarem como instrutores 
do CIASC. Apoiou com o C-Exp-TE e pedagogas outras 
OME que conduzem cursos e estágios no CFN. 

O DAE e o DAdE atuaram como importantes setores para 
a condução de todos os cursos e estágios, comprovando 
a eficácia desses Departamentos tanto na administração 
quanto na busca de meios em apoio ao ensino. Nesse 
contexto, o DAE atuou de forma exemplar e com muito 
esmero, em 2021, na condução da reforma do auditório 
do CIASC, com recursos provenientes de emenda 
parlamentar. O auditório do CIASC é uma construção 
única e emblemática, por possuir a forma de um antigo 
apontador de lápis, idealizado dessa maneira pela 
equipe dos arquitetos construtores, para caracterizar o 
CIASC como uma importante OM de ensino. 

O DAdE, por sua vez, finalizou um trabalho que merece 
destaque, que foi otimizar a organização dos históricos 
escolares de todos os FN, tantos os da ativa quanto 
os da reserva, bem como os veteranos, que já deram 
sua contribuição em prol da instituição, pois é no DAdE 
que reside os históricos escolares de todos os cursos e 
estágios realizados pelos FN. 

Por fim, com base em tudo que foi mencionado, podemos 
afirmar que 2021 foi um ano de realizações no CIASC em 
prol do ensino e do CFN.

CMG (RM1-FN) Wladimir Soares Franco
CMG (RM1-FN) Alexandre Bava
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Curso de Aperfeiçoamento Avançado de 
Oficias do CFN (C-ApA-CFN) 
No período de 1966 a 1989, o itinerário formativo 
do Oficial Fuzileiro Naval previa a realização do Curso 
Avançado Anfíbio (CAVANF), conduzido no CIASC, com 
ensinamentos sobre Operações Anfíbias, a fim de 
complementar os conhecimentos adquiridos no Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais (EsAO) do Exército Brasileiro.

Após uma reavaliação da sistemática de preparação dos 
Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do CFN (CAOCFN) foi criado, 
sendo conduzido pela primeira vez em 1990, aglutinando 
o curso da EsAO e o CAVANF, momento em que o CFN 
consolidou sua autonomia para qualificar os seus Oficiais. 
Ao longo dos anos, o CAOCFN sofreu algumas mudanças 
curriculares, a fim de se adaptar às alterações doutrinárias, 
como o balizamento pelos três eixos estruturantes, que 
são: Guerra de Manobra, Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) e Operações Anfíbias. 
Além disso, incluiu outros conhecimentos no currículo, 
como as atividades de Emprego Limitado da Força e 
Benignas. Tais alterações sempre foram pautadas na ideia 
do CFN possuir capacidade de ser empregado em uma 
ampla gama de tipos de operações militares e atividades 

subsidiárias, particularmente na sua vocação: as 
Operações Anfíbias. Além disso, é necessário acompanhar 
a evolução da sociedade brasileira, assim como atender 
às suas expectativas. 

Por ocasião da reformulação do itinerário formativo dos 
oficiais do CFN, foi criado o Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do CFN (C-ApA-CFN) em 2019, em 
substituição ao CAOCFN. A alteração foi realizada com o 
intuito de aprimorar a capacitação dos Oficiais do CFN, 
capacitando-os a enfrentar, em melhores condições, as 
demandas contemporâneas que hoje não se restringem 
apenas aos conhecimentos operativos.

A maior modificação no curso é que, além da etapa 
profissional que já existia no antigo CAOCFN com 
ênfase no planejamento das Operações Anfíbias, houve 
a inclusão de uma etapa acadêmica, conduzida em 
parceria com Instituições de Ensino Superior, a fim de 
permitir uma visão mais ampla e uma maior capacidade 
de raciocínio crítico sobre as questões contemporâneas 
e futuras que influenciam a nossa sociedade. Ao final 
do curso, foram emitidos certificados de pós-graduação 
Lato Sensu nas três Linhas de Pesquisa:
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• Estratégia e Relações Internacionais, 
conduzida pelo Instituto de Estudos 
Estratégicos da Universidade Federal 
Fluminense (INEST/UFF);

• Gestão de Operações e Logística, 
conduzida pelo Laboratório de 
Estudos e Pesquisas em Metodologias 
de Sistemas de Apoio à Decisão da 
Universidade Federal do Rio Grande 
(LabSADi/FURG); e

• Performance Física do Combatente, 
conduzida pelo Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) em cooperação com a 
Universidade da Força Aérea (UNIFA).

Fruto dessa alteração, o C-ApA-CFN 
conseguiu, apesar da diminuição no tempo 
para as aulas teóricas e planejamento, 
manter a essência do antigo CAOCFN: 
a transmissão de conhecimentos 
operativos necessários para os Capitães-
Tenentes planejarem os diversos tipos de 
Operações de Fuzileiros, par ticularmente 
as Operações Anfíbias.

Dessa forma, em 2021 foi realizada uma 
nova mudança curricular, visando observar 
a verticalização do ensino para os nossos 
Oficiais. Assim, foi inserida uma fase de 
Ensino a Distância (EAD), sendo conduzida 
no semestre anterior à fase presencial. A 
condução da fase de EAD visa organizar 
o estudo do conteúdo teórico da nossa 
doutrina, propiciar melhores condições de 
nivelamento de conhecimento e permitir 
mais tempo disponível para as atividades 
da fase presencial, que são conduzidas 
com fundamento nos Tema-Base (na 
prática, o aluno é submetido a um pedido, 
recebe uma orientação para a solução do 
problema e dedica maior parte do tempo 

na solução). Assim, a fase presencial ficou 
com 80% de atividades práticas, como 
Planejamentos e Exercícios no Terreno.

Além da enorme evolução com a 
inclusão do EAD, deixando o curso com 
aproximadamente um ano e seis meses 
de duração, a turma, que realizou o 
Ensino a Distância no segundo semestre 
de 2020 e presencialmente em 2021, 
teve a opor tunidade de executar um 
Trabalho de Estado-Maior (TEM) de 
Operações de Amplo Espectro com 
expansão de GptOpFuzNav. Composta 
de 46 alunos, incluindo um Oficial da 
Argentina, a turma foi submetida a um 
planejamento aderente aos problemas 
militares contemporâneos, incluindo 
o estabelecimento com alunos nas 
diversas funções dos Estados-Maiores 
do Componente de Apoio de Serviços 
ao Combate (CASC) e Componente de 
Combate Aéreo (CCA). O TEM envolveu 
atividades relacionadas às Operações 
de Guerra Naval, de Emprego Limitado 
da Força e Benignas, concluindo com um 
jogo de guerra que emprega o Sistema 
Integrado de Comando e Controle da 
Marinha do Brasil (SIC2MB), apoiado pelo 
Centro de Simulação do CFN.

É importante ressaltar que, devido à 
alteração dos interstícios em cada posto, 
foi alterado o posto para a realização do 
curso pelo Oficial. Dessa forma, a turma 
base do C-ApA-CFN 2021/2022, estando 
no terceiro ano de Primeiro-Tenente, 
cursou a fase de EAD no segundo 
semestre de 2021 e cursará a fase 
presencial em 2022, no quar to ano de 
Primeiro-Tenente. O total de Oficiais da 
referida turma é de 62 alunos. 

“A maior 
modificação 
no curso é a 

inclusão de uma 
etapa acadêmica, 

conduzida em 
parceria com 

Instituições de 
Ensino Superior, 
a fim de permitir 

uma visão mais 
ampla e uma maior 

capacidade de 
raciocínio crítico 

sobre as questões 
contemporâneas 

e futuras que 
influenciam a 

nossa sociedade.”
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Atualmente, com a reformulação do currículo para 2021, 
que contempla a remodelação do itinerário formativo 
dos Oficiais do CFN, o grau de excelência adquirido pelos 
anos de experiência na realização do antigo CAOCFN 
não foi comprometido. Assim, o C-ApA-CFN ampliou o 
aperfeiçoamento avançado dos nossos Oficias, pois 
integrou novos conhecimentos acadêmicos necessários 
a um melhor desempenho dos Capitães-Tenentes na 
carreira militar. Entretanto, não deixou de priorizar a 
capacitação para o planejamento dos diversos tipos de 
Operações realizadas pelos Fuzileiros Navais, a fim de 
cumprir o atual propósito do curso, que é aprimorar os 
conhecimentos científicos tecnológicos e doutrinários 
dos Oficiais Fuzileiros Navais para o exercício operativo 
de cargos e funções em Estados-Maiores de Unidade 
(Nível Batalhão) e Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav) até o nível de Unidade Anfíbia 

(UAnf), com ênfase no caráter expedicionário das Forças 
de Fuzileiros Navais, visando adequar a capacitação à 
velocidade da evolução tecnológica e doutrinária militar 
no nível tático de condução da guerra.

Particularmente no ano de 2021, ainda com as limitações 
e dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19 desde 
2020, o profissionalismo e dedicação dos instrutores 
com o apoio das Praças da secretaria do curso permitiu 
superar os desafios impostos pela situação do País. 
Dessa forma, cumprindo todos os protocolos previstos 
nas normas da Administração Naval e com a colaboração 
e comprometimento dos Oficiais-Alunos, conseguimos 
manter a sanidade de todos e cumprir, integralmente, 
todas atividades curriculares previstas na etapa 
profissional, de forma presencial, sem reduzir a qualidade 
do aperfeiçoamento dos Oficiais do CFN. 
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Departamento de Instrução (DI)
O Departamento de Instrução (DI) é um setor que faz 
parte da Superintendência de Ensino (SE) deste Centro, 
sendo responsável pelos cursos de carreira de Praças 
Fuzileiros Navais. Desta forma, estiveram sob a gerência 
deste Departamento no ano de 2021 os seguintes 
cursos: Curso Especial de Habilitação a Suboficial e a 
Sargento; Curso de Formação de Sargentos Músicos; 
Curso de Aperfeiçoamento das Especialidades de 
Artilharia, Blindados, Comunicações Navais, Corneta 
e Tambor, Eletrônica, Engenharia, Escrita, Infantaria, 
Motores e Máquinas, Música; Curso de Especialização nas 
especialidades de Artilharia, Blindados, Comunicações 
Navais, Corneta e Tambor, Eletrônica, Engenharia, 
Infantaria, Motores e Máquinas; e, ainda, o Estágio de 
Habilitação a Sargento.

Além dos cursos de carreira, o DI também coordena e 
executa outros Cursos e Estágios Extracarreira. São eles: 
Curso Especial de Mecânico de Armamento Pesado, Curso 
Especial de Mecânico de Armamento Leve, Curso Especial 
de Manutenção Orgânica de Viaturas, Curso Expedito de 

Reparo e Manutenção de Instrumentos Musicais para 
Praças e os Estágios de Atualização para Corneteiros do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Preparação para Mudança 
de Categoria, de Qualificação Técnica Especial em 
Liderança, de Qualificação Técnica Especial em Pelotão 
de Metralhadora Pesada, Qualificação Técnica Especial 
em Pelotão de Metralhadora Pesada, Qualificação Técnica 
Especial em Pelotão de Petrecho.

Neste ano, foram realizadas manobras que fazem parte da 
estrutura curricular dos cursos. Dentre elas, cabe ressaltar 
a COROEX 2021, que contou com os alunos e instrutores 
dos cursos de Infantaria, Engenharia e Comunicações 
Navais, e que pela primeira vez foi realizada em São Pedro 
da Aldeia, com pleno êxito das atividades propostas.

Para o cumprimento de todas as tarefas que cabem ao DI, 
contamos com 09 Oficiais e 97 Praças, que estão divididos 
nas Escolas de Artilharia, Blindados, Comunicações Navais 
e Eletrônica, Engenharia, Escrita, Habilitação, Infantaria, 
Liderança, Motores e Máquinas e Música.

1ºTEN (RM2-T) Caio Vinícius do Nascimento Silva
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Escola de Infantaria
A Escola de Infantaria é diretamente responsável pelo 
aperfeiçoamento/especialização de 325 praças do CFN, 
sendo 143 do Curso de Aperfeiçoamento (C-Ap-IF) e 
182 do Curso de Especialização (C-Espc-IF). Além dos 
militares do CFN, o C-Ap-IF/2021 também contou com a 
par ticipação de 01 aluno estrangeiro senegalês.

Ainda no primeiro semestre, a Escola de Infantaria 
contribuiu para a realização dos E-QTEsp-PelMr t81mm 
e E-QTEsp-PelMtrP/E-QTEsp-PelPtr, realizados em 
março, com atividades práticas com tiro real com 
as MtrMAG/MtrP em Gericinó. Ainda, em proveito 
dos Cursos E-QTEsp, foi realizada a QUADREX I em 
Itaboraí/Maricá.

Ao longo do ano letivo de 2021, a Escola de Infantaria 
desenvolveu, com profissionalismo intrínseco aos 
combatentes anfíbios, diversas atividades no terreno em 
complemento aos conteúdos curriculares ministrados 
em sala de aula para o C-Ap-IF e para o C-Espc-IF. As 
aulas teóricas e as atividades práticas foram ministradas 
em diferentes níveis de aprofundamento, variando desde 
visitas a unidades operativas do CFN até exercícios 
práticos no terreno, destacando-se o ET GERICINÓ, 
realizado entre 11 a 15 de outubro, no Campo de 
Instrução de Gericinó (CIGer); o ET COROEX, realizado 
entre 20 a 29 e outubro, em São Pedro da aldeia-RJ; e, 
fechando o ano letivo, o ET QUADREX-II, realizado entre 
os dias 3 e 5 de novembro, em Itaboraí/Maricá. 

 1ºSG-FN-IF Hálisson Cardoso dos Santos
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Escola de Artilharia
Responsável pelo aperfeiçoamento dos Sargentos 
de Ar tilharia e pela especialização da arma de 
Ar tilharia aos Soldados Fuzileiros Navais, o CIASC 
é uma instituição de excelência. Em meio ao cenário 
pandêmico, rapidamente promoveu a implementação 
do ensino híbrido de maneira a permitir a continuidade 
das atividades curriculares previstas, sem, no entanto, 
perder a sua qualidade. No corrente ano, ainda imersas 
na pandemia, as Escolas, orientadas pelo Departamento 
de Instrução, mantiveram o ímpeto de aprimorar ainda 
mais essa modalidade de ensino.

A Escola de Artilharia, por intermédio de sua equipe de 
instrução, inteirou-se dos novos recursos instrucionais 
e, assim, realizou melhorias nos materiais disponíveis na 
plataforma Moodle. Inicialmente, ressalta-se a inserção 
de videoaulas gravadas com o apoio do Centro de 

Ensino a Distância, que permitiu maior aproximação 
do aluno com a realidade que encontraria no ensino 
presencial. Posteriormente, cabe, também, ressaltar 
a disponibilização de questionários de verificação de 
aprendizagem para todas as disciplinas, que deu a cada 
discente a oportunidade de avaliar o seu progresso e 
redimensionar o seu estudo.

Na parte prática, como de costume, importante foi o 
estreitamento da Escola com o Batalhão de Artilharia 
de Fuzileiros Navais (BtlArtFuzNav) para a realização 
das aulas práticas. Ao compartilhar suas peças de 
obuseiros, morteiros e suas palamentas, seus locais de 
instrução, como as centrais de tiro, galpões, simulador de 
observação de tiro, dentre outros, o batalhão permitiu o 
desenvolvimento das atividades curriculares previstas.
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1ºTEN (FN) Giovani Suminsky Pieta

“Foi mais um ano em que a Escola de Artilharia cumpriu com seu dever e contribuiu 
para a formação dos Sargentos, agora Cabos, da arma de Artilharia, que comporão as 

linhas de frente das diversas organizações militares.”

A execução do exercício curricular da disciplina “Prática de 
Artilharia”, no Centro de Instrução de Formosa, na cidade 
de Formosa, Goiás, foi marcada por uma característica 
peculiar. Pela primeira vez, os alunos do CIASC foram 
inseridos no contexto situacional do BtlArtFuzNav, onde 
compuseram efetivamente uma das peças de Obuseiro 
105mm L118 Light Gun ao longo de toda a manobra. 
Outra oportunidade ímpar foi a experiência adquirida pelos 
alunos ao participarem das atividades junto ao Centro 

de Coordenação de Apoio de Fogo. Além disso, como já 
se fazia nos anos anteriores, acompanharam todos os 
subsistemas que compõem a artilharia.

Notadamente repleto de desafios e de aprimoramentos 
técnico-profissionais, 2021 encaminha-se para o seu fim. 
Foi mais um ano em que a Escola de Artilharia cumpriu com 
seu dever e contribuiu para a formação dos Sargentos, 
agora Cabos, da arma de Artilharia, que comporão as 
linhas de frente das diversas organizações militares.

ADSUMUS!
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2ºSG-FN-MU Christopher dos Santos Quinta

Escola de Música
Desde a chegada da Família Real ao Brasil, em 7 de 
março de 1808, as bandas militares assumem um papel 
fundamental no desenvolvimento da identidade cultural 
brasileira. Assim, o CIASC constitui peça fundamental 
nesse processo, pois, desde a década de 50, os 
respectivos Comandos desenvolvem ações variadas 
para o sucesso e evolução da música na MB. Dentre 
essas ações, a que merece maior destaque é a criação 
da Escola de Música do CIASC, que nasceu praticamente 
junto com a OM. A Escola de Música, hoje, ao mesmo 
tempo em que democratiza o ensino de música militar na 
Marinha, contribui para a formação de seus militares nos 
diversos níveis da carreira, realizando, com seus alunos, 
atividades de cunho social para toda a tripulação, como 
no Concerto de Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento 
em Música, realizado todos os anos para os alunos dos 
demais cursos e seus familiares.

Este ano, militares da Escola de Música foram à cidade de 
São Paulo realizar a compra e manutenção de diversos 
instrumentos musicais, de modo a melhor aparelhar a 
banda de alunos para os inúmeros eventos a serem 
realizados não somente ao longo do corrente ano, como 
também nos vindouros.

Foi realizado também, em 2021, o Curso Expedito 
de Reparo de Instrumentos Musicais para Praças 
(C-Exp-ReMIM-Pr), com a participação de instrutores 
militares e civis, voltado à capacitação dos militares da 
ativa quanto ao reparo e manutenção do material das 
bandas militares por todo o Brasil.

Por tanto, a Escola de Música concluiu o ano de 2021 
com realizações impor tantes que, cada vez mais, 
possibilitam a excelente formação dos músicos da 
Marinha do Brasil.
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Escola de Engenharia
O ano de 2021 começou para a Escola de Engenharia 
com os mesmos desafios enfrentados no ano anterior, 
devido às incertezas do problema sanitário mundial. 
Porém, como diz a canção militar entoada em nossas 
atividades físicas, “o Fuzileiro nunca pode parar”. Com 
essa determinação e resiliência características do Corpo 
de Fuzileiros Navais, a Escola não poupou esforços para 
trocar experiências com os alunos de aperfeiçoamento 
e especialização do Quadro de Engenharia através 
da ministração de aulas teóricas e práticas, além das 
atividades próprias da especialidade.

A missão de aperfeiçoar os Sargentos e especializar 
os futuros Cabos do CFN exige dedicação, estudo, 
aprimoramento técnico-profissional e profissionalismo. A 
Escola de Engenharia conta, para o cumprimento dessa 
missão, com a seguinte equipe: Encarregado – CT-FN 
Givisiez; Auxiliar – SO-FN-EG Aquino; Coordenadores 

– 1ºSG-FN-EG Júnior e 1ºSG-FN-EG Pimentel, além dos 
instrutores 2ºSG-FN-EG Góes, 3ºSG-FN-EG Vicente, 
3ºSG-FN-EG José e 3ºSG-FN-EG Mamede.

O ano letivo dos alunos compreende, além das diversas 
disciplinas indispensáveis à formação militar, as disciplinas 
específicas do Aperfeiçoamento, como Organização e 
Emprego de Engenharia, Explosivos e Destruições, Minas 
Terrestres e Armadilhas, Solos e Estradas, Organização 
do Terreno, Transposição de Curso d’Água, Tratamento 
d’Água, Apoio Geral de Engenharia, Reconhecimento de 
Engenharia e Prática de Engenharia I e II.

Os alunos que estão se especializando em Engenharia 
têm contato com as disciplinas Explosivos e Destruições, 
Minas Terrestres e Armadilhas, Solos e Estradas, 
Equipamento de Engenharia, Organização do Terreno, 
Transposição de Curso d’Água, Apoio Geral de Engenharia 
e Prática de Engenharia I e II.
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Além das referidas atividades, foram realizadas, 
ainda, visitas ao Batalhão de Engenharia de Fuzileiros 
Navais e à Indústria de Material Bélico do Brasil, que 
são oportunidades que os alunos têm de conhecer 
a Organização Militar da qual farão parte, bem como 
os processos de produção dos artefatos explosivos 
utilizados pelos especialistas em Engenharia de Combate, 
o que proporciona maior confiança e segurança ao 
manuseá-los.

Finalmente, a Escola de Engenharia segue firme 
em seu propósito de aperfeiçoar os Sargentos e 
especializar os Soldados Fuzileiros Navais no Quadro 
de Engenharia, sabendo que, para isso, devemos 
entregar o nosso melhor a cada instrução ministrada 
e, assim, ter a convicção de colaborar para que o padrão 
de excelência do CIASC e o bom cumprimento das missões do 
CFN sejam mantidos. 

Construir, às vezes, destruir, mas sempre apoiar. 

ADSUMUS!

3ºSG-FN-EG Vicente de Oliveira Silva Filho
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Escola de Blindados
A Alta Administração Naval decidiu, atendendo a uma 
necessidade endógena do CFN, criar, no ano de 2013, 
a especialidade de Blindados (BD). O CIASC instituiu, 
através da Portaria nº 24 de 2013, o local no qual seriam 
forjadas as Praças dessa Especialidade: a Escola de 
Blindados. Um Grupo Tarefa (GT), composto por Oficiais e 
Praças, foi reunido para a árdua missão de, no período de 
alguns meses, elaborar, eficazmente, toda a metodologia 
didática (Currículo e Projeto Específico), a fim de iniciar 
o Curso de Especialização dos Soldados em Blindados 
(C-Esp-BD) e o Curso de Aperfeiçoamento em Blindados 
(C-Ap-BD) para os Sargentos. Nessa perspectiva, já no 
ano subsequente, ocorreu o primeiro concurso para 
o C-Esp-BD e, em 2015, iniciou-se de fato a formação 
dos bravos combatentes na Especialidade de Blindados. 
Assim, originou-se a Escola de Blindados que, ano após 
ano, atende às necessidades dos Batalhões de Blindados 
e Viaturas Anfíbias com excelentes profissionais - Cabos 
e Sargentos – aptos e prontos para trabalhar nas mais 

diversas situações de emprego, a exemplo das descritas 
no Memorando 02/2013 do CGCFN.

Chegamos ao ano de 2021, ainda com os desafios 
proporcionados pela pandemia da COVID-19, dando 
continuidade às adaptações que foram realizadas pelo 
CIASC no ano de 2020, utilizando o sistema de ensino 
semipresencial (presencial e a distância), com grande 
parte das aulas disponibilizadas em ambiente vir tual de 
aprendizagem, utilizando-se do novo processo de ensino-
aprendizagem com aulas não presenciais, divisões das 
turmas enquadradas nas normas de distanciamento 
social, sistematização de procedimentos de higienização 
para condução das aulas práticas, avaliações das 
disciplinas e exercícios no terreno. Com serenidade e 
firmeza, alcançou-se êxito na condução dos Cursos de 
Especialização e Aperfeiçoamento, formando um total de 
64 alunos, sendo 29 do C-Ap-BD e 35 do C-Espc-BD. 
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Neste corrente ano, foram executados 
exercícios no terreno para a consolidação 
do aprendizado. Os alunos do C-Ap-BD 
atuaram na região de Valença para as 
instruções práticas de confecção do 
terreno reduzido e planejamento do ataque 
coordenado, assunção e estabelecimento de 
alto guardado com os alunos do C-Espc-BD, 
para posteriormente executarem um 
ataque coordenado. Fizeram também uma 
ocupação de um posto de observação 
(PO) para planejamento de uma operação 
militar em ambiente urbano (OMAU) e, 
como atividade extracurricular, uma pista 
de orientação com GPS. No mês de outubro, 

o C-Ap-Blindados atuou em conjunto ao 
C-Ap-Infantaria na região de Itaboraí, no 
exercício Quadrex. Essa interação Blindado/
Infantaria é de suma impor tância, pois é 
ali que os alunos passam a conhecer as 
possibilidades que um oferece ao outro.

Com os alunos da Especialização, em Valença, 
foram realizadas manobras de maneabilidade e 
trafegabilidade com blindados, onde puseram 
em prática todo seu novo aprendizado para 
operarem as viaturas blindadas, respeitando as 
limitações do meio no terreno. Por fim, fizeram 
uma manobra conjunta com os novos Sargentos 
do C-Ap-BD, onde colocaram em prática todo o 

Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 69
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planejamento que desenvolveram para um ataque ao 
inimigo com a utilização de meios blindados. Ainda no 
CAEX, os alunos tiveram a oportunidade de realizar 
tiro embarcado de uma viatura blindada com uma 
metralhadora pesada de calibre 12,7mm.

Cabe ainda ressaltar que esta foi a primeira turma 
do C-Ap-BD a formar Sargentos aperfeiçoados que 
tiveram a oportunidade de realizar sua especialização 
a Cabo já na especialidade de Blindados.

A Escola de Blindados é movida por uma equipe 
norteada pela célebre frase do Padre Antônio 
Vieira: “Instruir é construir”. Os Instrutores buscam, 
constantemente, a atualização e o aperfeiçoamento 
profissional e trabalham, diuturnamente, em 
benefício de uma causa comum: o saber do aluno. 
Cada instrutor é um verdadeiro Líder na função que 
lhe é confiada, para que assim possa forjar no Aço 
os Combatentes Fuzileiros Navais Blindadeiros da 
Marinha do Brasil. 

2ºSG-FN-BD Thiago de Macedo Santos

“A Escola de Blindados é movida por uma equipe norteada pela 
célebre frase do Padre Antônio Vieira: ‘Instruir é construir’.”

AÇO, ADSUMUS!
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Escola de 
Escrita e Fazenda 

A especialidade de Escrita e Fazenda foi criada para 
lidar com as atividades administrativas da vida de bordo, 
utilizando o conhecimento adquirido durante os cursos 
de Especialização e Aperfeiçoamento, entre outros, 
para aprender a utilizar as ferramentas disponíveis na 
Marinha para esse fim, como o programa do SIGDEM. 
Nas publicações, buscam-se os recursos necessários 
para realizar as funções inerentes a essa especialidade, 
auxiliando no funcionamento de OMs e Navios no 
tocante à produção, tramitação e disseminação da 
documentação de bordo.

Os escreventes do Corpo de Fuzileiros Navais cursam 
sua Especialização no Centro de Instrução Almirante 
Alexandrino (CIAA). O Aperfeiçoamento ocorre no CIASC, 
cuja responsabilidade por sua condução é da Escola 
de Escrita e Fazenda, componente do Departamento 
de Instrução, onde os novos Sargentos escreventes 

aprofundam seus 
conhecimentos.

No ano de 2021, ainda 
sofrendo os efeitos da pandemia, a 
Escola de Escrita seguiu os moldes do ano anterior, 
optando por manter a maior parte de suas disciplinas 
no formato EAD, sendo realizadas de forma presencial 
apenas as matérias de Língua Portuguesa e 
Microinformática Avançada, por exigirem um maior 
aprofundamento e a realização de atividades práticas 
para consolidação do aprendizado. A Escola também 
realizou visita à Pagadoria de Pessoal da Marinha 
(PAPEM), atividade curricular da disciplina de Sistema 
de Pagamento, onde os alunos tiveram a oportunidade 
de aprimorar seus conhecimentos e exercitar o que 
aprenderam durante as aulas.

3ºSG-FN-ES Marcelo dos Santos Cruz
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Escola de 
Comunicações e Eletrônica 

A Escola de Comunicações e Eletrônica é mais uma 
importante integrante do Departamento de Instrução 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo.

No ano de 2021, a Escola aperfeiçoou 35 Sargentos 
na especialidade de Comunicações Navais (CN) e 07 
Sargentos na especialidade de Eletrônica (ET). Também 
formou 80 Cabos Fuzileiros Navais de Comunicações 
Navais (CB-FN-CN) e 05 Cabos Fuzileiros Navais de 
Eletrônica (CB-FN-ET).

No decorrer do curso de AP-CN, tivemos como aluna 
ouvinte a SO (COM) Varela, da Marinha do Uruguai, a 
qual participou ativamente das atividades da Escola.

Cabe também à Escola a realização do Curso 
Especial de Oficiais de Comunicações (C-Esp-OfCom), 
o qual tem a finalidade de preparar Oficiais 
para desempenharem as funções de Oficial de 
Comunicações em OM até o nível de Unidade e, 
eventualmente, no nível de Força; e do Curso de 
Gerra Eletrônica para Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais (C-Esp-GE-GptOpFuzNav), que 
tem por objetivo preparar Oficias e Praças para o 
exercícios de atividades atinentes ao planejamento 
e emprego da capacidade de Guerra Eletrônica em 
proveito dos GptOpFuzNav.

SO-FN-CN Edson Adriano da Rocha
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Escola de Formação e Habilitação de 
Suboficiais e Sargentos Fuzileiros Navais
A Escola de Formação e Habilitação de Suboficiais e 
Sargentos, presente no CIASC, tem a nobre missão de 
capacitar as Praças do CFN para o exercício das funções 
peculiares aos graus hierárquicos das graduações 
de Sargento e Suboficial, conduzindo seus Estágios e 
Cursos de Formação e Habilitação de forma eficiente 
e alicerçados na honra, competência, determinação 
e profissionalismo, valores intrínsecos aos Fuzileiros 
Navais. Assim, contribui para o aprimoramento técnico-
profissional e o crescimento pessoal desses militares, ao 
passo em que mantém o CFN na vanguarda.

Em 2021, ainda sob as restrições impostas pela 
pandemia da COVID-19, mesmo após a lamentável 
perda de um membro da equipe, o 3ºSG-FN-AT Sidney 
Leal Magdalena Moreira, a Escola, mesmo enlutada, 
continuou a cumprir sua missão, ciente de que os 
esforços despendidos pelo Sargento em prol da 

conquista do objetivo não seriam em vão. Assim, foram 
mantidos os protocolos e as adequações realizadas em 
2020, executando os cursos de forma semipresencial e 
EAD por meio do AVA Marinha, na plataforma Moodle, 
adaptando-se a realidade atual, mas sem perder a 
qualidade na formação dos seus instruendos.

Entre os cursos ministrados pela escola, estão o Curso 
Especial de Habilitação para Promoção a Sargento 
(C-Esp-HabSG) e o Curso de Formação de Sargentos 
Músicos (C-FSG-MU). O primeiro tem como objetivo 
a habilitação de Praças para o exercício das funções 
do grau hierárquico da graduação de Sargento; já o 
segundo é destinado à formação de civis e Praças 
para o exercício das funções do grau hierárquico da 
graduação de Sargento Músico. Ambos foram realizados 
na modalidade semipresencial e conduzidos de forma 
simultânea, contando com o efetivo de 437 alunos. Ao 
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final do curso, os discentes participam do exercício de Prática 
de Liderança e Trabalho em Equipe, no qual são submetidos a 
situações que requerem autoconhecimento, controle emocional e 
conhecimento técnico-profissional, além de possibilitar a prática 
dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Vale salientar 
que são respeitadas todas as normas de segurança previstas no 
combate à COVID-19, o que demanda maior coordenação e controle 
na elaboração e execução das atividades.

O Estágio de Habilitação a Sargento (Est-HabSG) é destinado a 
preparar Cabos dos quadros especiais, selecionados para o curso, 
para o exercício das funções típicas da graduação de Terceiro-
Sargento. Com duração de 9 semanas, é ministrado na modalidade 
EAD, possuindo um efetivo de 11 alunos para este ano.

Já o Curso Especial de Habilitação para Promoção a Suboficial 
Fuzileiro Naval a Distância (C-Esp-HabSO/FN-EAD) conta com 
duas turmas ao ano, e teve o total de 138 alunos no ano corrente. 
Destina-se à preparação dos 1ºSG-FN para o exercício das funções 
de Suboficial Fuzileiro Naval, habilitando-os como auxiliares diretos 
dos Oficiais. Dada a conclusão do curso, os alunos são promovidos 
após cumprirem o interstício da graduação.

Por último, o Curso de Assessoria em Estado-Maior para 
Suboficiais Fuzileiros Navais (C-ASEMSO-FN), ministrado por meio 
da modalidade EAD, habilita os SO-FN para o exercício das funções 
de assessoria em Estado Maior. Foram formadas, em 2021, duas 
turmas com o total de 236 alunos.

Por fim, vale ressaltar a participação das demais escolas do 
Departamento de Instrução, que, com seus instrutores, nos 
auxiliaram na difícil jornada de conduzir cursos de extrema 
importância para a formação militar no CFN, o que realça o 
espírito de corpo e denota o alto grau de comprometimento no 
cumprimento da missão. Assim, os devotados instrutores dessa 
escola seguirão em frente, orientados e firmes no objetivo, certos 
de que não há satisfação maior do que a sensação de cumprimento 
do dever, para, além disso, realizar a nobre tarefa de bem formar 
e habilitar Sargentos e Suboficiais do Corpo de Fuzileiros Navais. 

3ºSG-FN-BD Walmir Porfírio da Trindade Neto
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Escola de 
Motores e Máquinas

A Escola de Motores e Máquinas é responsável pela 
formação dos futuros mecânicos e auxiliares de mecânicos 
do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. 
Os cursos podem ser classificados como de carreira 
e extracarreira. Os cursos de carreira são: o Curso de 
Aperfeiçoamento em Motores e Máquinas, destinado aos 
3ºSG-FN-MO, e o Curso de Especialização em Motores e 
Máquinas, destinado aos SD-FN, futuros CB-FN-MO.

Os cursos extracarreira incluem o Curso de Qualificação 
Orgânica de Viaturas (C-Esp-MontOV), o Estágio de 
Qualificação Técnica Especial de Motorista Militar 
em Viaturas Leves e Pesadas (E-QTEsp-MoMiL e 
E-QTEsp-MoMiP), além do Estágio de Qualificação 
Técnica Especial de Preparação de Mudança de Categoria 
(E-QTEsp-PMC).

Para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem desses 
alunos, a Escola está sempre buscando por inovações 
e melhorias. Sabemos que alunos e instrutores estão 
cotidianamente ligados a distintos meios. A história nos 
mostra infinitas teorias já firmadas e aprovadas relativas 
a esse processo, que poderiam ser melhor compreendidas 
e absorvidas através de instruções práticas. O ensino 
voltado para prática, com auxílio de instrumentos e 
laboratórios, é de grande relevância no que diz respeito à 
inserção do aluno em situações hipotéticas, voltadas para 
as situações que surgirão no dia a dia do processo laboral 
desses militares, sendo, assim, primordial para obtenção 
da qualidade no ensino. O aluno que encontra obstáculos 
e busca respostas em situações práticas no momento 
das instruções estará melhor qualificado para resolver os 
problemas que surgirão após formado.

No campo da assimilação e compreensão de sistemas 
e processos automotores, destacam-se a utilização de 
bancadas didáticas (elétricas, hidráulicas, pneumáticas), 
que são ferramentas que ajudam e proporcionam ao 
aluno uma comunicação próxima e direta com suas partes 
e componentes, gerando uma melhor compreensão e 
entendimento acerca do tema da aula.

Pensando nisso, a Escola de Motores e Maquinas do 
CIASC, em parceria com o Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CTECCFN), deu início a um projeto 
de construção de uma bancada didática de pneumática, 
que terá o objetivo de auxiliar as instruções práticas 
nos cursos de carreira e extracarreira da referida 
escola. Por meio do uso dessa bancada, os discentes 
poderão observar na prática um modelo real e didático 
do sistema pneumático utilizado nas principais viaturas 
pesadas de uso do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e, 
pela aplicação do sistema, os alunos estarão construindo 
e moldando um saber crítico sobre o recurso utilizado, 
experimentando situações que podem refletir futuros 
obstáculos em sua vida profissional. 

Assim sendo, a implementação da bancada pneumática 
será um recurso didático de grande relevância para 
o processo de ensino-aprendizagem dos alunos dos 
cursos de carreira e extracarreira do CFN, em razão de 
conseguirem executar, na prática, tudo aquilo relativo às 
matérias teóricas abordadas em sala de aula. Portanto, 
os docentes poderão inovar nas instruções, criando 
dinamismo tanto nas aulas teóricas como nas práticas. 

3ºSG-FN-MO João Marcos Ostrowski
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Centro de Operações de Paz de Caráter 
Naval (COpPazNav): contribuindo para a Paz 
e Segurança Internacional

O Centro de Operações de Paz de Caráter Naval 
(COpPazNav), do CIASC, foi criado por meio do 
Memorando nº 4 de 28 de agosto de 2008, do 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), 
inicialmente com o nome de Escola de Operações de Paz 
do Corpo de Fuzileiros Navais, a fim de incrementar o 
preparo individual e coletivo dos militares da Marinha do 
Brasil (MB) em função das Operações de Paz. 

Com o início da participação brasileira na Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano 
(FTM-UNIFIL), em 2011, a MB, ciente das peculiaridades 
das missões de paz de caráter naval e vislumbrando o 
incremento de missões dessa natureza no contexto das 
ações de paz e segurança internacionais, reformulou 
as tarefas da Escola e sua própria nomenclatura, 
rebatizando-a como Escola de Operações de Paz 
de Caráter Naval, de forma que pudesse atender às 
necessidades e à própria vocação da Força.

Já em 2019, com o crescimento de sua importância, 
consubstanciado em mais de 10 anos de existência, 
passou à denominação de Centro de Operações 
de Paz de Caráter Naval da Marinha do Brasil, por 
meio do Memorando nº 3 de 19 de dezembro de 
2019 do CGCFN, e teve suas instalações e tarefas 
incrementadas, direcionando o foco para a capacitação 
em missões que visam promover a estabilidade e a 

segurança internacionais. Tal fato levou a uma maior 
inserção internacional do COpPazNav, especialmente 
no entorno estratégico brasileiro, contribuindo para 
uma maior visibilidade da Força Naval. Dessa forma, 
como consequência desse novo status, o COpPazNav 
foi reconhecido, em julho de 2020, pelo Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), como um dos 
Centros de Instrução de Operações de Paz Nacionais. 

O Centro tem como principal tarefa capacitar militares 
da MB, de outras Forças Armadas, Forças Auxiliares 
e Militares de Nações Amigas, assim como civis dos 
quadros de servidores da própria Força Naval e de 
outros órgãos e instituições, para as operações de paz 
e humanitárias. Adicionalmente, possui papel de grande 
relevância perante a instituição, como Centro depositário 
e disseminador de conhecimentos e experiências 
adquiridas no âmbito dessas operações. Dessa forma, é 
o vetor de organização e execução de cursos, estágios e 
eventos, de alcance nacional e internacional, nesta área 
do conhecimento, contribuindo com o Setor Operativo 
da MB e, ainda, para o pensamento e a formulação de 
doutrina para tais operações.

Na esteira do reconhecimento pelo EMCFA, ainda em 
2020, o COpPazNav aderiu como membro convidado 
à Associação Latino-Americana de Centros de 
Treinamento para Operações de Paz (ALCOPAZ), 
par ticipando pela primeira vez de uma Assembleia Geral 
daquela Instituição, em novembro do mesmo ano. Já em 
2021, o COpPazNav ascendeu ao status de membro 
observador da ALCOPAZ, passando a ter a prerrogativa 
de realizar apresentações e exposições orais durantes 
as Assembleias daquela Instituição.

Outra interessante conquista alcançada em 2020 
consistiu na associação, como membro observador, 
da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de 
Paz (REBRAPAZ). A adesão a esta Instituição civil de 
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reconhecida expertise nesta área do conhecimento 
proporcionou um estreito contato com a Academia e o 
consequente incremento na qualidade das instruções 
ministradas, por meio de um salutar intercâmbio de 
instrutores e alunos. A referida cooperação estreitou-se, 
ainda mais, com a ascensão do COpPazNav a membro 
pleno da Rede em 2021.

Alinhado às constantes inovações doutrinárias advindas 
da natureza mutável dos conflitos armados atuais, 
o COpPazNav conduz anualmente diversos cursos e 
estágios, que visam à promoção da estabilidade e 
segurança internacionais. Dentre eles, destaca-se o 
Estágio Preparatório de Contingentes de Tropa para 
Operações de Paz, que durante mais de uma década 
capacitou milhares de militares da MB, com instruções 
teóricas e práticas durante o período pré-desdobramento 
para a MINUSTAH e UNIFIL. Além disso, o referido estágio 
também pode ser conduzido em períodos específicos, 
como os que antecedem às Visitas de Avaliação e 
Assessoramento das Nações Unidas, no contexto da 
ascensão de uma capacidade a nível superior ao que se 
encontra no Sistema de Prontidão de Capacidades de 
Manutenção da Paz das Nações Unidas, tal foi o caso 
do GptOpFuzNavFPaz – QRF (Quick Reaction Force), no 
primeiro semestre de 2021.

Destaca-se, também, o Curso Internacional de Operações 
de Paz de Caráter Naval que, em janeiro de 2020, 
recebeu o Certificado de Treinamento do Departamento 

de Operações de Paz da ONU, no qual foi reconhecido, 
na ocasião, como o primeiro e único curso internacional 
de preparação específica para Oficiais de Estado Maior de 
uma Força Tarefa Marítima. No ano de 2021, o referido 
curso foi realizado de forma virtual, com o apoio do Centro 
de Ensino a Distância do CFN, e contou com a participação 
de 20 países, dentre os quais se destacam: Argentina, 
Chile, Egito, Índia, México, Peru, Portugal e Rússia. 

Além disso, alinhado às relevantes resoluções do 
Conselho de Segurança da ONU sobre a Agenda 
“Mulheres, Paz e Segurança”, o COpPazNav conduz o 
Estágio de Qualificação Técnica em Operações de Paz 
para Mulheres, que tem como propósito disseminar 
conhecimentos sobre Operações de Paz para o 
público feminino militar, entre Oficiais e Praças das 
Forças Armadas e Forças Auxiliares, bem como Civis 
assemelhados. Adicionalmente, visa incentivar e prover 
a preparação básica para a participação feminina neste 
tipo de Operação.

No ano de 2021, foram conduzidos o 5º e 6º Estágios. 
Neste último, foram introduzidas novas atividades e 
disciplinas, tais como: Pista de Liderança e o Simulador 
Vir tual de Estudo Topotático do Terreno, desenvolvido 
pelo Centro de Simulação do CFN.

Além dos cursos e estágios mencionados acima, foram 
criados, em 2020, e conduzidos pela primeira vez em 
2021, o Estágio de Qualificação Técnica em Operações 
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Humanitárias, com vistas a preencher 
uma lacuna institucional nesta área do 
conhecimento, e o Curso Internacional 
de Operações de Paz Ribeirinhas, 
que se destina a capacitar Oficiais de 
Estado-Maior para o desempenho de 
tarefas em uma Unidade Ribeirinha, 
no transcorrer de uma Operação de 
Paz. Este também foi reconhecido 
pelo Departamento de Operações de 
Paz da ONU.

Ainda no que concerne à capacitação, 
cumpre ressaltar a importante 
iniciativa de cooperação junto ao 
Peace Operations Training Institute 
(POTI) – instituição norte-americana 
que, por meio de sua plataforma 
digital, oferece cerca de 30 cursos 
a distância sobre Operações de 
Paz, totalmente gratuitos. No ano 
de 2020, o COpPazNav atingiu uma 
marca expressiva de 1.300 matrículas 
junto à plataforma, posicionando-se 
em 5º lugar no mundo em número de 
acessos. Cumpre ressaltar, também, 
a tradução, por militares do CIASC, 
do curso de Direito Internacional 
Humanitário para o idioma português. 
Tal fato possibilitou um alcance maior 
do tema junto à Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa e incrementou 
a preparação dos GptOpFuzNavFPaz. 
Além disso, encontra-se em fase 
final de tradução o curso de 
operações humanitárias, que também 
incrementará o treinamento dos 
contingentes da Força Naval. 

No que se refere ao eixo paz e 
segurança no mar, consoante às 
Orientações do Comandante da 
Marinha e das ações decorrentes 
emanadas pelo Comando Geral do 
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CMG (FN) Carlos Eduardo Gonçalves da Silva Maia

CFN, o COpPazNav intensificou, em 2021, as Instruções 
Móveis (MovIn) sobre Técnicas de Abordagem e Uso 
Progressivo da Força, passando a ministrá-las para 
todos os Distritos Navais. As referidas instruções 
consistem em reforçar procedimentos sobre 
deslocamento armado em duplas, em corredores e 
escadas de embarcações, procedimentos de entrada/
inspeção de compartimentos e procedimentos de 
revista, defesa pessoal e uso de algemas. 

Por fim, após a consolidação como membro da ALCOPAZ, 
iniciou-se em 2021 o processo de internacionalização 
do COpPazNav, por meio da visita de seu Encarregado 
ao Centro Conjunto para Operações de Paz do Chile 
(CECOPAC). Na ocasião, foram firmadas iniciativas de 
cooperação entre os dois Centros, tais como intercâmbios 
de curta duração entre alunos e instrutores e foi 
ministrada, pelo encarregado do COpPazNav, aula sobre 
Uso Progressivo da Força durante o Curso de Segurança 
e Proteção nas Operações de Paz. 

“É importante ressaltar a  iniciativa de cooperação junto ao Peace 
Operations Training Institute (POTI) – instituição norte-americana que, por 

meio de sua plataforma digital, oferece cerca de 30 cursos a distância sobre 
Operações de Paz, totalmente gratuitos.”
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Departamento de Cursos Operacionais (DCOp)
O Departamento de Cursos Operacionais (DCOp) foi 
criado em 2000, a partir da transferência para o 
CIASC do Curso de Especialização em Guerra Anfíbia 
(C-Esp-GAnf) e do Curso Especial de Comandos Anfíbios 
(C-Esp-ComAnf). A partir desses cursos operativos, 
foram criadas duas escolas na estrutura do DCOp: 
a Escola de Guerra Anfíbia (EsGAnf) e a Escola de 
Operações Especiais (EsOpEsp). 

Em 2019, o DCOp recebeu a tarefa de organizar e 
conduzir um estágio na área de Operações Psicológicas, 
sendo criado o Estágio de Qualificação Técnica Especial 
em Operações Psicológicas (E-QTEsp-OpPsc) e, em 
seguida, foi estruturada em 2020 a Escola de Operações 
Psicológicas (EsOpPsc). 

Em 2020, com a transferência dos Cursos de Defesa 
Nuclear Biológica Química e Radiológica do CAAML para 
o CIASC, foi criada a Escola de Defesa NBQR, que passou 
também a ministrar o Curso Avançado de Defesa NBQR 
(C-Av-DefNBQR).

Além dos cursos e estágios sob a responsabilidade 
das suas quatro escolas, o DCOp também organizou e 
conduziu o Curso Especial de Negociação em Conflito 
com Tomada de Reféns (C-Es-NECONREF), que no ano 
de 2020 foi coordenado por instrutor da EsOpEsp, 
auxiliado pelos instrutores da EsOpPsc.

CMG (FN) Wagner Grund Marinho
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Departamento de Cursos Operacionais 
Escola de Operações Especiais (EsOpEsp)
A Escola de Operações Especiais (EsOpEsp) é uma 
das escolas que compõem o Depar tamento de Cursos 
Operacionais (DCOp) deste Centro de Instrução. 
Responsável por conduzir o Curso Especial de 
Comandos Anfíbios (C-Esp-ComAnf) e o Estágio de 
Qualificação Técnica Especial de Operações Especiais 
(E-QTEsp-OpEsp), é nessa escola que são formados 
os Elementos de Operações Especiais do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN).

Criado em 1972 e conduzido no CIASC desde 2000, o 
Curso Especial de Comandos Anfíbios (C-Esp-ComAnf) 
tem como propósito preparar oficiais e praças para o 
planejamento e execução de Operações Especiais (OpEsp) 
de Fuzileiros Navais. O curso tem a duração de 26 semanas 
e é constituído basicamente de três fases. A primeira 
compreende instruções básicas de combate, tais como: 
treinamento físico militar, natação utilitária, orientação, 
técnicas de patrulha, entre outras, que têm por finalidade 
criar condições para uma adaptação do aluno à atividade 
de OpEsp. A segunda fase visa capacitar os alunos nas 

diversas técnicas especiais e no planejamento de ações 
de comandos e de reconhecimento, caracterizando o 
aprimoramento técnico dos mesmos. A terceira tem por 
finalidade a aplicação prática das técnicas especiais e do 
planejamento por meio de missões nos diversos ambientes 
operacionais do território brasileiro sendo, assim, uma 
etapa de consolidação de todos os conhecimentos obtidos 
nas fases anteriores. 

O C-Esp-ComAnf  atualmente realiza missões nas regiões de 
Petrópolis-RJ, Ilha da Marambaia, Brasília-DF, Criciúma-SC, 
Ladário-MS, Manaus-AM, Petrolina-PE, Arraial do Cabo-RJ, 
Itaoca-ES. Tais exercícios propiciam aos alunos vivenciar 
as dificuldades inerentes a cada ambiente operacional; 
desenvolver a capacidade de planejamento e execução 
de OpEsp, com ênfase na sua aplicação em Operações 
Anfíbias (OpAnf); e permitir ao futuro combatente de 
OpEsp do Corpo de Fuzileiros Navais interagir com meios 
navais e aeronavais de Fuzileiros Navais e ainda de outras 
Forças de todo o país.
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Com o propósito de habilitar Cabos e Soldados Fuzileiros 
Navais para auxiliar os Comandos Anfíbios (ComAnf) no 
planejamento e na execução de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais, o E-QTEsp-OpEsp tem a duração de cinco 
semanas. O Estágio é estruturado em uma fase completa, 
na qual os militares serão adaptados às Operações 
Especiais, bem como aprimorarão os conhecimentos 
recebidos por meio de atividades e exercícios práticos.

Devido às atividades de OpEsp envolverem um alto grau 
de risco, ações descentralizadas, improvisações, emprego 
de diferentes tipos de armamentos, explosivos, alta carga 
de pressão emocional e desgastes físico e psicológico, 
é realizado um acompanhamento individual dos alunos 

a fim de identificar aqueles que não possuam atributos 
essenciais a essa atividade. Tal processo destina-se, 
primordialmente, a salvaguardar a vida daqueles que não 
tenham aptidão para esse tipo de atividade, servindo como 
prevenção de acidentes e segurança futura dos elementos 
de OpEsp e das missões e meios a eles atribuídos. É dever 
da Equipe de Instrução selecionar aqueles que realmente 
têm condições de enfrentar os riscos e complexidades das 
Operações Especiais no combate real. Para isso, a Equipe 
de Instrução sempre exigirá o máximo do aluno. 

“A palavra impossível foi inventada por alguém que 
desistiu!”

“Nossa missão é bem formar!”

CC (FN) Felipe Rossi Benassi
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Escola de Operações Psicológicas (EsOpPsc)
Ao ser reconhecida a importância da influência da 
informação no comportamento e nas ideias dos 
mais variados atores do Ambiente Operacional 
contemporâneo, fez-se necessário, na Marinha do Brasil 
(MB), qualificar militares em Operações Psicológicas.

Nesse contexto, a Escola de Operações Psicológicas 
(EsOpPsc) foi criada em 03 de fevereiro de 2019, 
com a finalidade de estruturar e aplicar o Estágio de 
Qualificação Técnica Especial em Operações Psicológicas 
para Oficiais e Praças (E-QTEsp-OpPsc Of  e Pr). Esse 
estágio tem como propósito capacitar Oficiais a planejar 
e conduzir Ações de Operações Psicológicas no Nível 
Tático e a comandar ou integrar um Destacamento de 
Operações Psicológicas (DOP), visando, ainda, capacitar 
Praças a comandar ou integrar um DOP e obter 
conhecimentos técnicos especializados para confecção 
dos produtos e ações de Operações Psicológicas.

O Estágio está estruturado em três fases: na primeira, 
os alunos recebem instruções teóricas e práticas comuns 
a todos e também visitas e palestras extraclasse; na 
segunda, os Oficiais e Praças são separados para 
receberem instruções específicas de planejamento e 
de técnicas de produção, respectivamente; na terceira, 
são realizados dois exercícios práticos de aplicação, 
em semanas distintas, nos quais os alunos apresentam 
como base um Tema Tático, planejam e executam ações 
de operações psicológicas.

O E-QTEsp-OpPsc/2021 realizou um exercício prático 
na região do CADIM-RJ e, após assistir à palestra no 
1º BtlOpPsc-EB em Goiânia-GO, realizou um exercício de 
aplicação na região de Trindade-GO, no qual os alunos 
constituíram um DOP e tiveram a oportunidade de aplicar 
as técnicas, táticas e procedimentos em Operações 
Psicológicas adquiridos no decorrer do Estágio.

CT (AFN) Marcelo Patrão da Silva 
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Escola de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica (EsDefNBQR)

Criada em 2010, a Escola de Defesa Nuclear Biológica 
Química e Radiológica (EsDefNBQR), inicialmente 
denominada Divisão de Defesa NBQR, tem sua origem 
no Centro de Adestramento Almirante Marques de 
Leão (CAAML). Teve como base os conhecimentos de 
Defesa NBQR (DefNBQR) advindos das Fragatas Classe 
“Niterói”, que eram difundidos no Curso Expedito 
de Controle de Avarias para Oficiais (C-Exp-CAv-Of) 
e no Curso Expedito de Fiel de Controle de Avarias 
(C-Exp-FiCAv), cujo objetivo era preparar Oficiais e 
Praças para o exercício das funções relacionadas à 
DefNBQR, vislumbrando seu emprego nos grandes 
eventos que estariam por vir: Jogos Mundiais Militares 
(2011), Jornada Mundial da Juventude (2012), Copa das 
Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos (2016).

No ano de 2015, foi criado o Curso Especial de Defesa 
NBQR de Fuzileiros Navais (C-Esp-DefNBQR-FuzNav), 

por meio de Por taria do Comando Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, a ser ministrado no CIASC, o 
que perdurou até 2018, ano em que deixou de ser 
ministrado naquele centro, voltando a ter somente o 
curso no CAAML.

Em 2018, por meio de Portaria do CGCFN, foi 
criado o Curso Especial Avançado de Defesa NBQR 
(C-Esp-Av-DefNBQR), voltado para as atividades de 
comando e controle relacionadas à DefNBQR. Conduzido 
pelo CIASC, o curso teve sua primeira edição no mesmo 
ano. Para a realização do C-Esp-Av-DefNBQR, há o pré-
requisito de realização do C-Esp-DefNBQR (denominado 
como básico) ou similar. Sendo assim, em outubro de 
2019, o Centro de Defesa NBQR efetivou a criação da 
Escola de Defesa NBQR, sediada no CIASC, totalmente 
lotada por militares Fuzileiros Navais, para condução 
dos cursos básicos e avançados.

EsDefNBQR – Histórico e Atividades Correntes
Histórico
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No ano de 2020, a atividade de destaque desempenhada 
pela EsDefNBQR foi a criação do Estágio de Qualificação 
Técnica Especial de Atuação Contra a Proliferação da 
COVID-19, tanto presencial quanto na modalidade de 
Ensino a distância, o que se deu principalmente pela 
demanda mundial contra a pandemia do novo Coronavírus. 
A criação do referido estágio contou com a participação 
de 21 nações amigas, e sua condução foi nos idiomas 
Inglês e Espanhol, o que contribuiu significativamente para 
estreitar os laços com vários países do mundo e trocar 
conhecimentos sobre condutas e procedimentos contra a 
proliferação da COVID-19. 

Atividades Correntes

O objetivo da Escola de Defesa NBQR é capacitar e formar 
especialistas Oficiais e Praças da Marinha do Brasil (MB), 
bem como militares de Nações Amigas, de outras Forças 

Armadas, Forças Auxiliares e Civis, para o exercício de 
funções relacionadas às atividades de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica (Defesa NBQR). Com 
isso, promove a realização de 03 Cursos Especiais de 
Defesa NBQR (C-Esp-DefNBQR) e 01 Curso Especial 
Avançado de Defesa NBQR (C-Esp-Av-DefNBQR), com 
intuito de capacitar/formar especialistas em Defesa 
NBQR, tanto na formação básica quanto para comando 
e controle (avançado), voltado para todos os postos e 
quadros da Marinha do Brasil.

A EsDefNBQR promove, ainda, capacitações para 
Instituições civis e militares contra a proliferação da 
COVID-19, de forma presencial, atendendo às demandas 
da Marinha do Brasil e do Corpo de Fuzileiros Navais, 
chegando ao número de mais de 04 mil pessoas 
capacitadas desde o início da pandemia.

CT (FN) André Carareto Cuchereave
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Escola de Guerra Anfíbia (EsGAnf)
A Escola de Guerra Anfíbia, criada em 2011, tem suas 
origens em 1992 com a criação do então Estágio 
Básico do Combatente Anfíbio (EsBaCoAnf), que foi 
conduzido até 1994, ano que houve a criação do Curso 
de Especialização de Guerra Anfíbia (C-Espc-GAnf), em 
substituição ao Estágio.

O C-Espc-GAnf, inicialmente ministrado no Centro de 
Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), foi 
transferido para o CIASC no ano de 2000 e reestruturado 
em 2004. A partir desse momento, os GM (FN) passaram 
a realizar o Estágio Especial de Guerra Anfíbia (E-E-GAnf), 
enquanto os 2ºTen (QC-FN/AFN) continuaram realizando 
o C-Espc-GAnf.

Em 2019, com a implementação do novo itinerário 
formativo para Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), o Estágio de Qualificação Técnica em Guerra 
Anfíbia (E-QTe-GAnf) foi introduzido no ciclo pós-escolar 
da Escola Naval, em substituição ao E-E-GAnf. 

O C-Espc-GAnf, destinado aos 2ºTen (QC-FN/AFN), foi 
extinto, sendo o conteúdo análogo ao do E-QTe-GAnf  
incorporado ao currículo do CFO, por meio do Estágio de 
Aplicação de Oficiais (EAO). Além dessas alterações, coube 
à EsGAnf, a partir de 2019, implementar e ministrar o Curso 
de Aperfeiçoamento de Guerra Anfíbia e Expedicionária 
(C-Ap-GAnfE) para os 2ºTen (FN/QC-FN/AFN).

Atualmente, a EsGAnf  ministra os seguintes cursos/
estágios:

• Curso de Aperfeiçoamento de Guerra Anfíbia e 
Expedicionária (C-Ap-GAnfE)

Seguindo o novo itinerário formativo para Oficiais 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), o C-Ap-GAnfE 
foi elaborado para incrementar o exercício das 
funções operativas de Comandante de Companhia 
de Infantaria de Fuzileiros Navais. Com a duração 
de 840 horas, distribuídas em 105 dias letivos, 
o curso está dividido em duas fases: a primeira 
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ocorre de forma presencial, na qual são ministrados 
os conteúdos necessários para o desempenho das 
funções de Comandante de Companhia de Infantaria 
de Fuzileiros Navais (CmtCiaInfFuzNav), por meio 
de aulas teóricas e de Exercícios no Terreno (ET); 
já a segunda ocorre nas Organizações Militares da 
Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), em caráter 
de destaque e na forma de estágio, com observação 
e avaliação das ações operativas desenvolvidas 
pelos Oficiais Alunos (OA).

No ano de 2021, foram formadas 03 turmas: Turma 
01/2021, na modalidade presencial (de 05JAN 
a 07JUN com 21 alunos), Turma 02/2021, na 
modalidade EaD (de 07JUN a 23JUL com 07 alunos) 
e Turma 03/2021, na modalidade semipresencial 
(de 07JUN a 26OUT com 35 alunos).

O propósito do curso é habilitar os 2ºTen 
(FN/QC-FN/AFN), por meio da atualização e ampliação 
de conhecimentos doutrinários, para o exercício das 
funções operativas de Comandante de Companhia 
de Infantaria de Fuzileiros Navais (CiaInfFuzNav), 
com ênfase no caráter expedicionário.

• Estágio de Qualificação Técnica em Guerra 
Anfíbia (E-QTe-GAnf)

O E-QTe-GAnf  tem um caráter eminentemente prático 
e conta com atividades multidisciplinares, que visam 
apresentar os conhecimentos ministrados de forma 
integrada e aprimorar o condicionamento físico, 
as habilidades técnicas e táticas, bem como as 
capacidades de planejamento, tomada de decisão e 
exercício da liderança no âmbito do PelInfFuzNav. 

O estágio é composto por 09 disciplinas, que são 
praticadas durante 04 Exercícios no Terreno (ET), 

sendo o primeiro voltado para a disciplina de Instrução 
Básica de Combate, o segundo para Operações 
Terrestres Ofensivas e Defensivas, o terceiro para 
Operações Ribeirinhas e o último, colocando em 
prática todo o conteúdo curricular, realizado dentro 
do contexto de uma Operação Anfíbia.

No ano de 2021, no período de 22JAN a 14MAI, foi 
realizado o E-QTe-GAnf/2021, com 66 formandos, 
sendo 31 GM (FN) e 35 2ºTen (FN). O Estágio 
totalizou uma carga horária de 985 horas e teve 
como objetivo qualificar os Oficiais para o exercício 
das funções de caráter Operativo de Comandante de 
Pelotão de Infantaria de Fuzileiros Navais.

• Curso de Formação de Oficiais (CFO)

O CFO é conduzido pelo CIAW; contudo, por um 
período de 18 semanas, as atividades relacionadas 
ao Ensino Profissional e ao EAO são conduzidas 
em caráter de destaque no CIASC. Ao longo dessas 
semanas, os GMs (QC-FN/AFN) recebem inicialmente 
o conteúdo teórico por ocasião do Ensino Profissional 
e, em seguida, vivenciam atividades eminentemente 
práticas ligadas à formação de Comandantes de 
Pelotão de Infantaria de Fuzileiros Navais em um 
formato equivalente ao E-QTe-GAnf.

O Ensino Profissional do CFO iniciou-se em 
01 de novembro de 2021 no CIASC, com 15 
GM (QC-FN/AFN) oriundos do CIAW, dentre os quais 
04 são (QC-FN) e 11 (AFN). Os alunos retornarão 
ao CIAW em 04 de abril de 2022, ao final do EAO.

“EsGAnf: Aqui Forjamos os Oficiais Combatentes da 
Tropa de Elite da Marinha do Brasil”

“CIASC: Instruir é Construir”

CC (FN) Anderson Vieira Malcher
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Departamento de

Administração Escolar (DAdE)

Departamento de

Orientação e Avaliação (DOA)
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Instrutor Padrão
Premiação dos Docentes 

Prêmio Instrutor-Padrão, Professor-Padrão, Reconhecimento ao Instrutor do Departamento de Cursos 
Operacionais e Prêmio Reconhecimento ao Instrutor do Corpo de Alunos são destinados a distinguir os 
instrutores que se destacaram no desempenho das atividades de Ensino durante o ano letivo, como forma 
de expressar o reconhecimento do Comando deste Centro de Instrução pelo profícuo e nobre ideal dos 
docentes em prol da plena formação dos militares que integram o Corpo de Fuzileiros Navais.

O Prêmio Instrutor-Padrão tem como propósito distinguir 03 militares: 01 Oficial, 01 Praça e 01 Instrutor 
do Magistério Militar Temporário - RM2. 

O Prêmio Professor-Padrão tem como propósito distinguir 02 militares: 01 professor do Magistério Civil da 
Marinha e 01 professor do Magistério Militar Naval. 

O Prêmio Reconhecimento ao Instrutor do DCOP tem como objetivo distinguir 01 Oficial e 01 Praça e o 
Prêmio Reconhecimento ao Instrutor do Corpo de Alunos tem como propósito distinguir 01 Praça entre os 
demais militares.



Departamento de Apoio ao Ensino (DaE)
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Prêmio Instrutor-Padrão, Categoria Oficial da 
Ativa:
• CT (FN) 02.1565.98 Márcio Coelho Pires Filho

Prêmio Instrutor-Padrão, Categoria 
Magistério Militar Temporário RM2:
• CT (RM2-T) 14.1126.47 Mariana Lemos Muller

Prêmio Instrutor-Padrão, Categoria Praça da 
Ativa:
• 1ºSG-IF 96.0151.36 Laurilino Rodrigues Castro

Prêmio Professor-Padrão: 
• SC Marcelo de Lima Sant’Anna

Prêmio Reconhecimento ao Instrutor do 
Departamento de Cursos Operacionais:
• CC (FN) 05.0048.53 Felipe Rossi Benassi
• 1ºSG-FN-Ef  00.1435.53 Wellington Amorim Silva

Prêmio Reconhecimento ao Instrutor do 
Corpo de Alunos:
• SO (FN) 87.0811.99 Cristiano Artur de Sá Ribeiro
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Sistema Integrado de Comando e Controle da 
Marinha do Brasil – SIC2MB
O lema “Comunicações, a arma do Comando” tem 
se difundido cada vez mais em meio às fileiras das 
forças singulares. Entretanto, as comunicações 
somente passaram a se consolidar de fato como 
arma após a Guerra da Tríplice Aliança, por volta 
de 1864, quando foi utilizado, pela primeira vez, o 
telégrafo, introduzido pelo Duque de Caxias. Desde 
então, a sua importância para a manutenção da 
consciência situacional e, consequentemente, para 
a rapidez no processo de tomada de decisão tem 
ficado cada vez mais evidente.

Nesse contexto, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) 
vem empreendendo grandes esforços na obtenção de 
um Sistema de Comando e Controle (SisC2) que atenda 
às necessidades dos Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav). Dessa forma, surgiu, 
em meados de 2016, o projeto intitulado, à época, 
Sistema Integrado de Comando e Controle do Corpo 
de Fuzileiros Navais (SIC2CFN). Ao londo dos anos, em 
virtude das grandes proporções que o projeto tomou, 
sua nomenclatura foi alterada para Sistema Integrado 
de Comando e Controle da Marinha do Brasil (SIC2MB), 
aumentando a visibilidade do referido sistema.
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O SIC2MB foi concebido sob a luz de quatro módulos: 
o Módulo de Comunicações, que é a camada física do 
sistema, compreendendo os rádios, computadores e 
demais hardwares; o Módulo de Gerenciamento da Área 
de Operação (ou BMS, do inglês, Battle Management 
System), que pode ser visto como a sua camada lógica, 
comportando os softwares utilizados pelo sistema 
(Torch, em suas quatro versões); o Módulo de Ar tilharia 
(COMBAT-NG), que agrega todas as ferramentas da 
Ar tilharia; e o Módulo de Guerra Eletrônica, que trará 
novamente a capacidade de Guerra Eletrônica (GE) há 
tempos inexistente no CFN, como o Direction Finding 
(para localizar a posição das emissões inimigas) e 
COMJAM (para bloquear essas emissões). A foto ilustra 
bem a composição do SIC2MB.

Como mudanças drásticas trazidas pelo SIC2MB, 
podemos citar, de imediato, três, dispostas aqui em 
ordem de relevância: posicionamento das peças de 
manobra em tempo real; inserção de possíveis frações 
inimigas no terreno; e alta taxa de transmissão de 
dados. A primeira mudança põe fim à dependência 
de se tirar o posicionamento da peça de manobra na 
car ta a cada movimentação da mesma, ou seja, não 
se utilizará mais o alfinete na car ta, de modo que o 
posicionamento de todas as peças de manobra será 
apresentado, em tempo real e de forma digital, na tela 
de um computador. A segunda mudança diz respeito à 
capacidade de se compartilhar com todos os usuários 
do sistema, de forma instantânea, a presença de uma 
possível força hostil, aumentando o tempo de reação 
para um possível engajamento. Por fim, a alta taxa de 
transmissão de dados possibilita o compartilhamento 
de todo o planejamento, na forma de Calcos, com todos 

os usuários do sistema, tornando mais eficiente o 
compartilhamento das informações.

Como Offset do projeto, o CIASC receberá o Centro de 
Treinamento (CT) do SIC2MB, o qual está na fase de 
entrega e será utilizado para instruir os futuros usuários 
do sistema. A foto ilustram alguns dos equipamentos 
disponíveis no CT SIC2MB.

Ainda em 2021, o CT SIC2MB será empregado no 
Exercício de Amplo Espectro do Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado do Corpo de Fuzileiros Navais (CApA-CFN), 
juntamente com o Sistema de Jogos Didáticos (SJD). 
Serão utilizadas estações de trabalho CF-54 com os 
softwares do SIC2MB em substituição aos rádios da 
família CNR9000HDR, utilizados no exercício em 2020. 
Os alunos do Curso Especial de Oficiais de Comunicações 
2021 (C-Esp-OfCom/2021) também participarão do 
exercício na qualidade de Oficias de Comunicações, 
contribuindo para o escoamento das mensagens e para 
a disseminação do conhecimento. A foto ilustra a Sala 
Principal do CT SIC2MB projetando nos televisores três 
telas do SIC2MB (telas inferiores e superior esquerda) e 
uma tela do SJD (tela superior direita).

Por conseguinte, é salutar ressaltar que o CFN, bem 
como a MB, com a aquisição do SIC2MB, está próximo 
de vivenciar uma mudança histórica em termos de SisC2. 
Com o passar dos anos, a implantação de um sistema 
com tamanha complexidade e elevada capacidade de 
manutenção da consciência situacional cer tamente será 
vista como um marco na história das comunicações, 
como ocorreu com uso do telégrafo durante a Guerra 
da Tríplice Aliança, citada logo no início do texto.

1ºTEN (QC-FN) Jonathas Vínicius do Valle Silva

“Com o passar dos anos, a implantação de um sistema com tamanha 
complexidade e elevada capacidade de manutenção da consciência 
situacional certamente será vista como um marco na história das 

comunicações, como ocorreu com uso do telégrafo durante a Guerra da 
Tríplice Aliança, citada logo no início do texto.”
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No dia 18 de dezembro de 2021, no Navio-Aeródromo 
Multipropósito Atlântico (NAM “Atlântico”), foi realizada a 
cerimônia de premiação do III Concurso Literário Amazônia 
Azul. Promovido pelo Centro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo (CIASC), pela Academia Irajaense de Letras 
e Artes, com o apoio do 1º Distrito Naval, do Centro de 
Comunicação Social da Marinha, do NAM “Atlântico” e 
da Sociedade dos Amigos da Marinha do Rio de Janeiro, 
o evento teve o objetivo de incentivar a mentalidade 
marítima junto às crianças e adolescentes das redes de 
ensino pública e particular do Rio de Janeiro. 

Nesta edição do concurso, participaram estudantes do 
Ensino Fundamental II e Médio com o envio de redações, 
poemas, crônicas, desenhos e pinturas, totalizando 
aproximadamente 1300 trabalhos. Os alunos que se 
destacaram receberam certificados de participação e os 
primeiros colocados receberam certificados e livros pelas 
organizações apoiadoras do evento. Para despertar o 
interesse das crianças e adolescentes participantes do 
concurso pelos meios operativos da Marinha do Brasil, a 
cerimônia de entrega de certificados ocorreu no Navio-
Aeródromo Multipropósito Atlântico. 

Redação Ensino Fundamental II:

1º Lugar:
• Isis Lopes Freitas
• Yris Beatriz Goular t Werneck

2º Lugar:
• Ângelo Marcus Jardim Motta

3º Lugar:
• Arthur de Oliveira Rodrigues

Desenho Ensino Fundamental:

1º Lugar:
• Gustavo da Silva Rodrigues

2º Lugar:
• Eduarda Cândida Oliveira 

Barbosa

3º Lugar:
• João Pedro Menezes Eduardo

Desenho Ensino Médio:

1º Lugar:
• Laiara da Silva de Azevedo

2º Lugar:
• Caio Magalhães Antunes da 

Silva

3º Lugar:
• Emilly Silva Mendonça

Premiados:

• Isis Lopes Freitas • Yasmin de Sena Alves
• Daniel Oliveira da Silva Palomares

Quadro Destaque: Redação Destaque:
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1º Lugar – Ensino Fundamental II:
Redação: Lar Azul
Autora: Isis Lopes Freitas

Um barco cruzava o mar, o sol quente fervia todos os 
fardados que ali estavam.

Os peixes fugiam com o barulho estrondoso do motor, 
porém havia ali alguém curioso para saber quem eram 
os homens que passavam por ali, esse alguém era um 
peixe, uma das diversas espécies da região. Ele poderia 
ser só um despreocupado que não tinha medo de perder 
a sua própria vida na mão do que se acreditavam ser 
pescadores, mas não, aquele pequeno ser era muito 
inteligente, ele sabia o que estava fazendo, seu fascínio 
pelos humanos aumentava cada dia mais. Sua curiosidade 
e ousadia o fez querer saber quem eram aqueles que 
estavam ali. Aproximando-se do barco quase parando, ele 
escutou alguém gritar.

– Capitão! o motor acaba de parar, acredito que não tenha 
mais jeito, o motor quebrou. O que devemos fazer?

– Peça para alguém descer e checar o problema, caso 
não tenha solução devemos parar a embarcação e mandar 
sinais para a base.

– Sim senhor capitão!

Então o pequeno peixinho esperou até que o mesmo 
homem voltasse para trazer notícias.

– Capitão, sinto muito em lhe enformar que não podemos 
trazer soluções ao problema, acredito que somente a 
troca do motor poderá resolver. Já informei que devemos 
fazer comunicação com a base. Algo mais que eu possa 
fazer capitão?

– Bem, agora devemos somente esperar, mas informe a 
todos sobre o ocorrido.

– Farei isso capitão!

Alguns dos animais marinhos haviam voltado depois da 
pausa da embarcação, o peixe ouviu alguém se aproximar.

– O que faz aí Frã? - interrogou sua amiga

– Estou observando os humanos, Bet.

– Eu realmente não te entendo, como pode gostar tanto 
deles assim, por que se encanta tanto com animais como 
esses?

– Eles são incríveis, sabem de tantas coisas sobre o nosso 
mundo é surpreendente.

– O que eles sabem que não sabemos?

– Tem tantas coisas, como o nome de nosso lar, eles o 
chamam de Amazônia Azul, existe entorno de 5 milhões 
de metros quadrados no nosso lar. É interessante 
observá-los falando disso. Olhe aqueles ali conversando, 
vamos dar uma olhada não duvido que estejam falando 
de uma tal economia.

Os dois nadaram até os homens fardados.

– Está vendo isso tudo meu amigo?

– Sim estou.

– Esse mar movimenta nossa economia da melhor forma, 
nosso comércio com exterior passar por isso aqui, o 
petróleo é extraído todos os dias desse grande mar, 
as nossas reservas de pré-sal, o gás natural, a grande 
geração de energia renovável, além da pesca que sustenta 
diversas pessoas no nosso país, a busca pelo lazer e o 
turismo de nossas praias.

– Eu compreendo seu fascínio. Replicou o homem.

– E pensar que além do petróleo que é tão importante, 
nós temos também grandes potenciais para a extração de 
metais, como o níquel, o cobre e manganês.

– Por mais que eu entenda seu entusiasmo meu jovem, 
não consigo ver como ainda está surpreso, se esses são 
um dos motivos de a Marinha Brasileira querer tanto ser 

Premiados:
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um potencial militar no Atlântico, porque está tão surpreso 
com isso?

– Não é surpresa, é encanto por tal lugar. E pensar que 
há tantas pessoas que sujam esse lugar tão precioso, para 
aqueles que não se importa com os animais é preciso 
lembrar que esse lugar movimenta o que é mais importante 
para todos, a economia.

– Frã olhou com admiração para o seu lar, ficou feliz em 
saber que era um lugar tão importante para os humanos.

– Está na hora de ir Frã, devemos deixá-los agora.

– Você tem razão. Mas antes quero escutar um pouco mais 
dos humanos.

Então um dos homens se esticou e disse:

– Devemos proteger esse lugar além de qualquer 
coisa, a conscientização deve ser geral. Pois além de 
estarmos prejudicando esses pequenos animais, estamos 
nos prejudicando economicamente e até em nossa 
biodiversidade como um todo. Proteger esse local agora 
é minha obrigação assim como a de todos os Brasileiros.

– Frã o olhou com admiração e se foi, sabendo que poderia 
contar com a Marinha do Brasil para preservar o seu lar.

Redação: A Marinha do Brasil e a proteção da Amazônia Azul
Autora: Yris Beatriz Goulart Werneck

A Marinha é conhecida por proteger o nosso mar e as 
riquezas que se encontram nele, chamado também de 
Amazônia Azul. Mas qual a importância da Amazônia 
Azul e por que se deve protegê-la? 

No Brasil, o termo Amazônia azul foi utilizado 
primeiramente pelo Almirante de Esquadra Roberto de 
Guimarães Carvalho em 2004, no período em que era 
Comandante da Marinha, em razão da comparação entre 
o território marítimo e o amazônico, e por serem ambos 
abundantes em recursos naturais, além de serem de 
grande importância estratégica para o Brasil. 

Com tanta riqueza, também surge a cobiça, que 
deseja extrair dos mares a sua rica biodiversidade, 
seus animais marinhos e riquezas naturais. A 

Marinha, por isso, vem agindo contra a pesca ilegal, 
contra a poluição dos mares, buscando a redução dos 
vazamentos de petróleo (deixados pelos barcos com 
mal funcionamento), para que o Brasil não somente 
preserve seus recursos naturais, como possa explorar 
adequadamente suas riquezas e avançar no estudo 
científico de suas regiões. 

Diante disso, é necessário valorizar o trabalho 
realizado pela Marinha do Brasil, como também buscar 
conscientizar todos os brasileiros da importância da 
Amazônia Azul e da sua preservação, até porque 80% 
do lixo que está no mar tem a sua origem na terra. Como 
bem disse Chico Xavier, “ambiente limpo não é o que 
mais se limpa e sim o que menos se suja”.

“É necessário valorizar o trabalho realizado pela Marinha do 
Brasil, como também buscar conscientizar todos os brasileiros da 
importância da Amazônia Azul e da sua preservação, até porque 

80% do lixo que está no mar tem a sua origem na terra.”
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Cursos Alunos Início

C-ApA-CFN 45
26/JAN (FASE 
PRESENCIAL)

C-Ap-GAnfE
21 (AFN/QC-FN) 05/JAN (AFN/QC-FN)

35 (FN) 07/JUN (FN)
C-HAB-SG 397 11/FEV

C-FSG-MU 40 05/ABR

C-Ap 399 21/JUN

C-Espc 463 15/MAR

Tabela 1 – Cursos Carreira:

Cursos Alunos Início

C-Esp-AdestCães 26 08/MAR

C-Esp-AdestFaro 7 23/MAR

C-Esp-AuxVet 15 05/JUL

C-Esp-Av-DefNBQR 21 23/AGO

C-Esp-Av-DefNBQR-FuzNav 21 23/AGO

C-Esp-CoFCLAnf 17 14/JUN

C-Esp-ComAnf 31 26/ABR

C-Esp-ComAnf 31 26/ABR

C-Esp-ConTran 29 10/MAI

C-Esp-DAAe 21 09/ABR

C-Esp-DefNBQR II 40 04/OUT

C-Esp-DefNBQR T I 38 18/FEV

C-ESP-DefNBQR- T I 38 18/FEV

C-Esp-DefNBQR-FuzNav TI 38 18/FEV

C-Esp-DPQD T I 5 12/ABR

C-Esp-DPQD TURMA I 5 12/ABR

C-Esp-DPQD TURMA II 5 01/NOV

C-Esp-DstSEB T I 37 22/MAR

Tabela 2 – Cursos Extracarreira:

continue
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C-Esp-DstSEB TURMA I 37 22/MAR

C-Esp-HabSO/EAD TURMA I 48 01/MAR

C-Esp-MecAL 18 12/JUL

C-Esp-MecAP 17 11/OUT

C-Esp-MntCLAnf 22 07/JUN

C-Esp-MntEVN 6 14/OUT

C-Esp-MntOV 13 08/MAR

C-Esp-MotocMil 23 21/JUN

C-Esp-NECONREF 16 25/OUT

C-Esp-Op-ASTROS 15 23/MAR

C-Esp-OpCLAnf 18 01/MAR

C-Esp-SAI-PR TURMA I 22 19/ABR

C-ESP-SAI-PR TURMA II 30 20/OUT

C-ESP-SegProtAut 21 12/JUL

C-Espc 463 15/MAR

C-Exp-EmbCar 9 13/SET

C-Exp-ReMIM-PR 8 04/OUT

C-Exp-ReMIM-PR 8 04/OUT

C-Exp-SOpFN 13 06/ABR

C-Exp-SOpFN 16 21/JUN

C-Exp-TE I 39 12/ABR

C-Exp-TE II 41 24/MAI

C-Exp-TE IV 23 05/OUT

C-Exp-TE TURMA EXTRA 28 01/MAR

C-Qte-Hum 30 15/JUN

C-QTEsp-EngComb-Of 5 30/SET

E-AtuCtFN 8 21/OUT

E-IA-FN 40 12/JUL

E-OpPazNav-Fem TURMA II 34 13/OUT

E-OpPazNaval 16 03/MAI

E-Prep-DstSEB 37 22/MAR

E-Prep-HCVA 20 01/SET

E-Prep-SvPol-MB 13 06/ABR
continue

Cursos Alunos Início
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E-Prep-SvPol-MB 13 06/ABR

E-PrepInst-CA 12 16/MAR

E-PrespSvPol-MB I BELÉM 10 30/MAR

E-Qte-GAnf 36 22/FEV

E-Qte-OpHum 30 15/JUN

E-Qte-OpPazFem T I 15 03/MAI

E-QTEAD Turma I 20 09/AGO

E-QTEsp- PMC I 6 18/FEV

E-QTEsP- PMC IV 5 01/JUN

E-QTEsp-Ar t-OF T I 5 19/ABR

E-QTEsp-Ar t-Of  TURMA II 3 16/AGO

E-QTEsp-Lid 31 14/JUN

E-QTEsp-MoMiL 36 08/NOV

E-QTEsp-MoMil II 36 08/NOV

E-QTEsp-OfCom 12 08/SET

E-QTEsp-OpEsp 34 08/NOV

E-QTEsp-OpEsp 34 08/NOV

E-QTEsp-PelMtrP 20 07/MAR

E-QTEsp-PelPtrP 20 01/MAR

E-QTEsp-PITatSub/Frações 12 15/MAR

E-QTEsp-PMC I 6 18/FEV

E-QTEsp-PMC II 5 23/MAR

E-QTEsp-PMC III 5 27/ABR

E-QTEsp-PMC VI 5 10/AGO

E-QTEsp-PMC VII 6 26/OUT

E-QTEsp-PMC VIII 6 26/OUT

E-QTEsp-PrepInst-CIASC 11 05/MAR

QTEsp-OpPsc-Pr 19 26/JUL

UN MRU COURSE TURMA I 17 12/ABR

UN MTF COURSE TURMA EXTRA 1 06/JUL

Cursos Alunos Início



HONRA, 
COMPETÊNCIA, 
DETERMINAÇÃO E 
PROFISSIONALISMO

Instituição de Ensino do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) 

responsável pelo aperfeiçoamento, pela 
especialização e pela capacitação em 

geral dos militares do CFN.

Norteado pelos valores essenciais do 
CFN – honra, competência, determinação e 

profissionalismo, o CIASC prossegue cumprindo a 
sua tarefa principal, que é a capacitação de pessoal, 

e atuando na sua área de negócio – o conhecimento.
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