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APRESENTAÇÃO 
 

A Carta de Serviços é uma ferramenta de divulgação dos serviços e produtos 

oferecidos pelos Órgãos Públicos, com o objetivo de fortalecer o vínculo e a confiança entre a 

Instituição e seu público-alvo e garantir a transparência e a ética no atendimento prestado. 

O Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão (CAAML), com sede em 

Niterói (RJ), foi criado pelo Aviso nº 1.881, de 23 de outubro de 1943, como conseqüência da 

decisão alemã de estender a campanha submarina ao Atlântico Sul, causando inúmeras perdas 

ao nosso tráfego marítimo. Ele recebeu, inicialmente, o nome de Centro de Instrução de 

Guerra Antissubmarino (CIGAS) e, em seguida, de Centro de Instrução de Tática 

Antissubmarino (CITAS). Com o correr do tempo, muitas outras tarefas e áreas de atuação 

foram acrescentadas à sua missão inicial, tais como tática aérea e de superfície, informações 

de combate, socorro e salvamento, controle de avarias, combate a incêndio, comunicações, 

aperfeiçoamento de Oficiais e Praças, dentre outras. O CAAML recebeu o seu atual nome em 

22 de junho de 1951, em homenagem ao Almirante Joaquim Marques Baptista de Leão, um 

dos mais expressivos vultos navais da nossa história. 

Situado dentro do Complexo Naval de Mocanguê, a sede do CAAML (CAAML-Sede) 

possui um Treinador de Ataque antissubmarino (TA) e diversos simuladores, como Centro de 

Informações de Combate, Passadiço e Simulador de Treinamento Tático, dentre outros. Cabe 

ressaltar, ainda, o Centro de Multimídia, a Biblioteca "Almirante Hélio Leôncio Martins", 

uma gráfica, salas de aula e compartimentos administrativos.  

Além da sede, o CAAML conta com instalações situadas no km 14 da Avenida Brasil, 

em Parada de Lucas, onde fica o Grupo de Controle de Avarias (CAAML-GRUCAv), 

totalizando uma área de 11.465 m², incluindo o pátio de combate a incêndio "Comandante 

Carlos Borba", dois Simuladores de Avarias Estruturais, Treinador de CAv, Labirinto de 

Fumaça, salas de aula e compartimentos administrativos. 

O CAAML ministra, atualmente, 52 cursos, distribuídos em Cursos de Carreira, 

Especiais, Expeditos e de Ensino à Distância (EAD), atendendo, em média, 8.000 alunos. 

Adicionalmente, o Centro conduz adestramentos, inspeções e estágios de qualificação para 

mais de 12.000 militares por ano. Por nossas salas de aula, passam militares do Exército 

Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Marinhas Amigas,componentes das Forças Auxiliares e 

civis. 

Na Carta de Serviços do CAAML, você vai conhecer uma parcela dos serviços aqui 

prestados, voltados a atender o público militar da MB, extra-MB e empresas civis. Os 

integrantes da Força de Trabalho do CAAML trabalham com o firme propósito de prestar 

instruções e adestramentos de qualidade, ratificando os objetivos estratégicos e conferindo 

visibilidade e confiabilidade ao processo de melhoria contínua de nossas atividades. 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS CAMBRA 

Capitão de Mar e Guerra 

Comandante 
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

Missão 
 

O CAAML tem o propósito de contribuir para a capacitação de pessoal para o 

exercício de cargos e funções previstos nos meios navais da MB. 

Para a consecução de seu propósito, cabem ao CAAML as seguintes tarefas: 

a) Ministrar as modalidades de cursos estabelecidos no Sistema de Ensino Naval, 

estágios e adestramentos que lhes forem determinados; 

b) Disseminar doutrinas táticas e procedimentos operativos estabelecidos pelos 

órgãos competentes; 

c) Desenvolver estudos e pesquisas para o aprimoramento ou criação de doutrinas 

táticas e procedimentos operativos; e 

d) Efetuar inspeções de verificação de desempenho das unidades de superfícieda  

Esquadra e unidades navais dos Distritos Navais, quando solicitado, e  prestar 

assessoria  no adestramento dessas unidades, de acordo com as normas em 

vigor. 

        Em situação de mobilização, conflito, estado de defesa, estado de sítio, 

intervenção federal e em regimes especiais, cabem ao CAAML as tarefas que lhe forem 

atribuídas pelas Normas e Diretrizes referentes à Mobilização Marítima e aquelas emanadas 

pelo ComandanteemChefe da Esquadra. 

Visão de Futuro 
 

Ser um Centro de excelência, até 2024, na instrução e no adestramento de pessoal e na 

condução de verificações de desempenho de meios de superfície, sendo reconhecido, nacional 

e internacionalmente, como uma referência nas áreas de conhecimento de Ações de Guerra 

Naval, Operações, Superfície, Adestramento e Patrulha Naval, bem como nas atividades de 

Controle de Avarias, Combate a Incêndio, Socorro e Salvamento e Defesa Nuclear, Biológica, 

Química e Radiológica. 

Valores 
 

O CAAML, na consecução de suas tarefas, visa cultivar, principalmente, os seguintes 

valores:  

a) Hierarquia e Disciplina: observância das leis e do ordenamento jurídico e respeito 

aos superiores. Bases institucionais das Forças Armadas; 

b) Aprimoramento técnico e profissional do corpo docente: busca incessante pela 

excelência nas atividades de instrução e adestramento; 

c) Iniciativa: faculdade de deliberar, acertadamente, em circunstâncias imprevistas ou 

na ausência dos superiores, agindo sob responsabilidade própria, mas dentro da doutrina, a 

bem do serviço. Para assim fazer, é preciso ter capacidade profissional, confiança em si e 

estar bem orientado; e 

d) Espírito de Corpo: orgulho do militar em servir no CAAML e de fazer parte de um 

grupo diferenciado. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Localização / Como chegar? 
 

CAAML-Sede 

Ilha de Mocanguê, s/nº - Ponta da Areia - Niterói - RJ. 

(Situado no Complexo Naval de Mocanguê - CNM) 

 

 

 

 

CAAML-GRUCAv 

Avenida Brasil, km 14, Parada de Lucas - RJ. 

(Situado no Destacamento de Parada de Lucas - DPL) 
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Nossos contatos 

 
Telefone da Sala de Estado (Sede) (21) 2189-1350 

Telefone da Sala de Estado (GRUCAv) (21) 3478-3566 

Secretaria do Comando (21) 2189-1357 

Assessoria de Gestão (Netuno) (21) 2189-1224 

Relações Públicas (21) 2189-1324 

Sítio na Internet https://www.mar.mil.br/caaml/  

Sítio na Intranet http://www.caaml.mb  

CNPJ 00.394.502/0440-01 

 

Período de atendimento* 
 

2ª, 4ª e 6ª feiras 0900 às 1130hs e 

1300 às 1600hs 

3ª e 5ª feiras 0800 às 1130hs e 

1300 às 1600hs 

* Exceto nos dias de licença administrativa e feriados 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mar.mil.br/caaml/
http://www.caaml.mb/
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COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 

 Atitudes no atendimento: 

a) Atenção, respeito e cortesia no tratamento aos usuários; e 

b) Orientação aos usuários em todas as fases do atendimento. 

 Critérios para o atendimento: 

a) Ocorrerá, a princípio, por ordem de chegada ou prévio agendamento, 

priorizando o atendimento às pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos, 

gestantes, lactantes ou pessoas com crianças de colo. 

b) Os militares da ativa, quando fardados, também terão atendimento 

preferencial; e 

c) A prioridade é concedida, automaticamente, após a identificação na Sala de 

Estado. 

 Tempo de espera: 

a) Normalmente, o tempo máximo de espera na Sala de Estado, para a 

identificação e o encaminhamento do usuário aos setores prestadores de serviços, é de 

até 15 (quinze) minutos; e 

b) A ligação telefônica do usuário será atendida em até 03 (três) toques. 

 Prazo para prestação dos serviços: 

a) Os prazos são variáveis para cada serviço, e como envolvem diferentes 

setores e períodos, solicitamos o contato direto com cada secretaria responsável, pelos 

canais fornecidos. Quando se tratar de Cursos, esses são normatizados pelo Catálogo de 

Cursos e Estágios do Ensino Naval (CENPEM), devendo este documento ser 

consultado prévia e atentamente; 

b) As solicitações de informações, sobre o andamento de processos em 

tramitação, serão fornecidas quando do efetivo contato pessoal ou telefônico do usuário 

com o setor competente; 

c) A prioridade de atendimento aos processos obedecerá à data de entrada no 

setor de protocolo – Secretaria e Comunicações (SECOM), salvo os casos 

especificados em lei, que demandem um atendimento especial; e 

d) Os documentos físicos e eletrônicos recebidos pela organização serão 

prontamente destinados aos setores competentes, para a adoção das medidas 

administrativas pertinentes. 

 Condições de limpeza e conforto: 

a) Manutenção dos setores de atendimento, visando à garantia de acessibilidade, 

segurança e limpeza; e 

b) Disponibilização de vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas 

com deficiência, próximas às áreas de atendimento. 
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SERVIÇOS OFERECIDOS 
 

CURSOS DE CARREIRA 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-AP-OR 
(Fase Técnico-profissional) 

CAAML-Sede 

- Descrição: Curso de Aperfeiçoamento de Operador de Radar. 

- Propósito: Atualizar e ampliar o conhecimento de Praças 

especialistas para execução das tarefas técnico-profissionais da 

especialidade de OR. 

- Requisitos para matrícula: Cumprir o preconizado na DGPM 307 - 

Normas sobre Seleção e Indicação para Cursos. 

C-AP-OS 
(Fase Técnico-profissional) 

CAAML-Sede 

- Descrição: Curso de Aperfeiçoamento de Operador Sonar. 

- Propósito: Atualizar e ampliar o conhecimento de Praças 

especialistas para execução das tarefas técnico-profissionais da 

especialidade de OS. 

- Requisitos para matrícula: Cumprir o preconizado na DGPM 307 - 

Normas sobre Seleção e Indicação para Cursos. 

C-ESPC-OR 
(Fase Técnico-profissional) 

CAAML-Sede 

- Descrição: Curso de Especialização de Operador de Radar. 

- Propósito: Habilitar as Praças do Quadro de Praças da Armada 

(QPA) para a execução das competências profissionais específicas 

da especialidade de OR, proporcionando as condições necessárias 

para execução das tarefas básicas no CIC/COC e no passadiço. 

- Requisitos para matrícula: Cumprir o preconizado na DGPM 307 - 

Normas sobre Seleção e Indicação para Cursos. 

C-ESPC-OS 
(Fase Técnico-profissional) 

CAAML-Sede 

- Descrição: Curso de Especialização de Operador Sonar. 

- Propósito: Habilitar as Praças do QPA para a execução das tarefas 

técnico-profissionais específicas da especialidade de OS. 

- Requisitos para matrícula: Cumprir o preconizado na DGPM 307 - 

Normas sobre Seleção e Indicação para Cursos. 
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CURSOS ESPECIAIS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-ESP-CAINT 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Especial de Controle Aéreo de Interceptação. 

- Propósito: Preparar Oficiais do Corpo da Armada (CA) e Praças do 

QPA, na especialidade de OR, para o exercício das funções de 

Controlador Aéreo de Interceptação (CAINT). 

- Requisitos para matrícula:  

 Se Oficial: ser do CA e ter, pelo menos, um ano de embarque em 

navios da Esquadra; 

 Se Praça: ser Sargento aperfeiçoado em OR e possuir pelo menos 01 

(um) ano de embarque em navios da Esquadra, após a conclusão do 

Curso de Aperfeiçoamento; e 

 Não ter sido reprovado por "inaptidão às atividades desenvolvidas" na 

Fase Prática do C-ESP-CAINT (ou no antigo C-EXP-CAINT), caso já 

tenha sido matriculado no curso anteriormente. 

C-ESP-CAT 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Especial de Controlador Aéreo Tático. 

- Propósito: Preparar Oficiais do CA e Praças do QPA, 

preferencialmente na especialidade de OR, para o exercício das 

funções de Controlador Aéreo Tático (CAT). 

- Requisitos para matrícula: 

 Se Oficial: ser do CA e ter, pelo menos, um ano de embarque em 

navios da Esquadra; 

 Se Praça: ser Sargento aperfeiçoado, preferencialmente em OR e 

possuir pelo menos 01 (um) ano de embarque na classe de navio em 

que serve, após a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento, exceto se 

já houver servido, anteriormente ao curso, em navio da mesma classe;  

 Não ter sido reprovado por "inaptidão às atividades desenvolvidas" na 

Fase Prática do C-ESP-CAT, caso já tenha sidomatriculado no curso 

anteriormente. 

C-ESP-DefNBQR 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Especial de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 

Radiológica. 

- Propósito: Preparar Oficiais e Praças da MB e de outras Forças 

Armadas e Auxiliares, bem como de Nações amigas, para o exercício 

das funções relacionadas à defesa nuclear, biológica, química e 

radiológica. 

- Requisitos para matrícula: 

 Estar com a inspeção de saúde em dia, sem restrições; 

 Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF); e 

 Não possuir qualquer tipo de dispensa médica no período de 

realização do curso. 

C-ESP-PATNAV 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Especial de Patrulha Naval. 

- Propósito: Preparar Oficiais e Praças que compõem as tripulações dos 

navios da MB para atuarem como integrantes do Grupo de Visita e 

Inspeção/Guarnição de Presa (GVI/GP), em atividades de Patrulha 

Naval (PATNAV) nas águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma 

continental brasileira e no alto mar. 

- Requisitos para matrícula: 

 Ter sido avaliado como apto no TAF específico previsto no artigo 

3.10 do CAAML-1142 –  GRUPO DE VISITA E INSPEÇÃO E 

GUARNIÇÃO DE PRESA; e 

 Ter credencial de segurança com grau de sigilo "Reservado". 
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CURSOS EXPEDITOS - OFICIAIS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-AFN 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Apoio de Fogo Naval. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional dos 

oficiais do CA, para o exercício das funções de OLIFONA e OLA, 

e oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) para o exercício da 

função de OBTINA. 

- Requisitos para matrícula: 

 Se Oficial do CA: atuar na área de armamento; e 

 Se Oficial do CFN: ser Primeiro-Tenente ou Segundo-Tenente. 

C-EXP-ATCOM 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Atualização para Comandantes. 

- Propósito: Suplementar a capacitação técnico-profissional dos 

futuros comandantes de navios de superfície, atualizando os 

conhecimentos táticos de operações navais, fainas marinheiras, 

patrulha e administração naval necessários para o exercício de seus 

cargos e melhor condução de seus navios em ação. 

- Requisitos para matrícula: Oficiais intencionados para comando 

dos esquadrões e navios da Esquadra e os Oficiais designados para 

comando dos grupamentos e navios distritais. 

C-EXP-TAS-OF 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Tática Antissubmarino para Oficiais. 

- Propósito: Suplementar a capacitação técnico-profissional de 

Oficiais para o exercício da função de Oficial de Controle 

Antissubmarino (OCAS), em qualquer condição de prontidão do 

navio. 

- Requisitos para matrícula: Ser Oficial e estar apto para o SAM, sem 

restrições. 

C-EXP-ATTASOF 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Atualização de Tática 

Antissubmarino para Oficiais. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de 

Oficiais aperfeiçoados (C-Ap-Sup) ou cursados em Tática de 

Antissubmarino (C-Exp-TAS-OF) para o serviço de Oficial de 

Direção de Armas Antissubmarino, em qualquer condição de 

prontidão do navio. 

- Requisito para matrícula: Ter realizado o extinto Curso de 

Aperfeiçoamento de Superfície (C-Ap-Sup) ou Curso Expedito de 

Tática Antissubmarino para Oficiais (C-Exp-TAS-OF).            

OBS: Recomenda-se que sejam inscritos, prioritariamente, Oficiais 

que necessitem de atualização desses conhecimentos, em razão do 

longo período de afastamento do SDP Esquadra. Nesse sentido, 

deverá se evitar a inscrição de Oficiais que concluíram 

recentemente o extinto C-Ap-Sup ou o C-Exp-TAS-OF. 
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CURSOS EXPEDITOS - OFICIAIS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-AVAL 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Tática para Avaliadores. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de 

Oficiais para o desempenho das funções de avaliador no Centro de 

Operações de Combate (COC). 

- Requisito para matrícula: Ser Oficial do CA nos postos de CT ou 

CC. 

C-EXP-CAV-OF 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Controle de Avarias para Oficiais. 

- Propósito: Suplementar a qualificação técnico-profissional de 

Oficiais, habilitando-os para o exercício da função de Encarregado 

de Reparo, Encarregado do CAV e de instrutoria de Controle de 

Avarias. 

- Requisitos para matrícula: 

 Ter realizado o curso de Combate a Incêndio (CBINC); e 

 Possuir condições físicas adequadas às aulas práticas. 

C-EXP-TGE-OF 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Tática de Guerra Eletrônica para 

Oficiais. 

- Propósito: Suplementar a capacitação técnico-profissional de 

Oficiais para o emprego da doutrina de Guerra Eletrônica (GE) a 

bordo dos navios dotados de equipamentos capazes de operar nesse 

ambiente de guerra. 

- Requisito para matrícula: Ser Oficial e estar apto para o SAM, sem 

restrições. É recomendado que o Oficial aluno atue na área de 

eletrônica, armamento ou comunicações. 

C-EXP-OFMAN 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Oficial de Manobra. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de 

Oficiais intermediários e subalternos do CA, para o exercício das 

funções de Oficial de Quarto e de Ajudante do Oficial de Quarto, 

nos passadiços dos navios da Esquadra. 

- Requisito para matrícula: Ter, preferencialmente, um ano de 

embarque em navios. 

C-EXP- 

OF-SALVO 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Oficial de Salvamento. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de 

Oficiais que servem ou irão servir em navios de socorro, no 

planejamento e execução de fainas de socorro e salvamento de 

navios. 

- Requisito para matrícula: Não há. 

C-EXP- 

OPANF-OF 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Operações Anfíbias para Oficiais. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de 

Oficiais do CA, nos principais aspectos das Operações Anfíbias, na 

coordenação e controle do MNT, e na doutrina de emprego de 

aeronaves nestas operações. 

- Requisito para matrícula: Ser Oficial do CA embarcado. 
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CURSOS EXPEDITOS - PRAÇAS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-AT-OR 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Atualização de Operador de Radar. 

- Propósito: Atualizar os conhecimentos técnicos-profissionais de 

Praças especialistas OR, que se encontram afastadas de suas 

funções específicas. 

- Requisitos para matrícula: Ser Praça na especialidade de OR e ter 

concluído há mais de 02 (dois) anos os Cursos de Aperfeiçoamento 

ou Especialização de Operador de Radar ou o Curso Expedito de 

Atualização para Operador de Radar. 

C-EXP-AT-OS 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Atualização de Operador Sonar. 

- Propósito: Atualizar os conhecimentos técnicos-profissionais de 

Praças especialistas OS, que se encontram afastadas de suas funções 

específicas. 

- Requisitos para matrícula: Ser Praça na especialidade de OS e ter 

concluído há mais de 02 (dois) anos os Cursos de Aperfeiçoamento 

ou Especialização de Operador Sonar ou o Curso Expedito de 

Atualização para Operador Sonar. 

C-EXP-ELCAV 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito Elementar de Controle de Avarias. 

- Propósito: Suplementar a qualificação técnico-profissional de 

Praças, habilitando-os para o exercício das funções elementares de 

Controle de Avarias. 

- Requisito para matrícula: Não há. 

C-EXP-FICAV 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Fiel de Controle de Avarias. 

- Propósito: Suplementar a qualificação técnico-profissional de 

Praças especializadas, habilitando-as para o exercício das funções 

de Encarregado de Reparo e Fiel de Avarias de bordo. 

- Requisitos para matrícula: Ser Praça especializada e ter realizado os 

seguintes cursos: C-EXP ELCAV e C-EXP-CBINC. 

C-EXP-GE-PR 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Guerra Eletrônica para Praças. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Praças 

para o exercício da função de Supervisor de GE dos navios. 

- Requisito para matrícula: Ser praça especializada em OR, 

Eletrônica (ET) ou Direção de Tiro (DT). 

C-EXP-MANEMB 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Manobra de Embarcações Miúdas. 

- Propósito: Suplementar a capacitação técnico-profissional de 

praças, para conduzir embarcações de casco semirrígido e 

polietileno de alta densidade da MB, empregadas em Inspeção 

Naval, Patrulhamento e em proveito de atividades de PATNAV. 

- Requisitos para matrícula: Ser Praça, estar apto no TAF e estar apto 

para o SAM, sem restrições. 
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CURSOS EXPEDITOS - PRAÇAS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-OPFON 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Operador Fonia. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de praças 

do QPA para o exercício da função de operador das redes de 

comunicações radiotelefônicas a bordo. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-OR-CCI 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Operador de Radar das Corvetas 

Classe "Inhaúma". 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional das praças 

especializadas em OR para exercer funções a bordo das Corvetas 

Classe "Inhaúma". 

- Requisitos para matrícula: Ter concluído com aproveitamento o 

Curso Especialização de Operador de Radar ou o antigo Curso de 

Subespecialização em Operador de Radar, e estar habilitado de 

acordo com os requisitos básicos para o curso, estabelecidos no 

PCPM. 

C-EXP-OR- 

FCN-MOD 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Operador de Radar das Fragatas 

Classe "Niterói" Modernizadas. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional das praças 

da especialidade de OR, para o exercício de funções específicas a 

bordo das Fragatas Classe "Niterói" Modernizadas. 

- Requisito para matrícula: Ser Praça especializado em Operador de 

Radar, servindo ou estar designado para servir a bordo das Fragatas 

classe "Niterói” Modernizadas. 

C-EXP-TECAD-PR 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Técnica de Adestramento para 

Praças. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Praças 

para o exercício da função de Sargenteante do Adestramento. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-TEL 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Telefonista. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Praças, 

habilitando-as para o exercício das funções de telefonista, nos 

diversos canais de comunicações interiores, e como monitor de 

adestramento de telefonista, a bordo dos navios. 

- Requisitos para matrícula: Ser Praça embarcada ou com previsão de 

embarque, e não ter cursado o C-Exp-TEL há menos de 02 (dois) 

anos. 

C-EXP-VIG 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Vigilância. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Praças 

para o guarnecimento das estações de vigilância a bordo dos navios. 

- Requisitos para matrícula: 

 Possuir acuidade visual 20/20 em ambos os olhos, sem correção; 

 Possuir acuidade auditiva normal, em ambos os ouvidos; e 

 Não ter realizado o curso, nos últimos 05 (cinco) anos. 
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CURSOS EXPEDITOS - OFICIAIS E PRAÇAS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP- 

DT-AADA-CV 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Direção de Tiro das Armas Acima 

D'Água das Corvetas Classe "Inhaúma". 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças, para o exercício do controle de armas e sensores do Sistema de 

Direção de Tiro das Armas Acima D ́Água das Corvetas Classe 

"Inhaúma". 

- Requisitos para matrícula: 

 Se Oficial: Ter habilitação em Eletrônica ou Armamento; e 

 Se Praça: Ser especializado em DT ou ET. 

C-EXP-DT- 

AADA-FCG 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Direção de Tiro das Armas Acima 

D'Água das Fragatas Classe "Grenhalgh". 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças, para o exercício do controle de armas e sensores do Sistema de 

Direção de Tiro das Armas Acima D ́Água das Fragatas Classe 

"Greenhalgh". 

- Requisitos para matrícula: 

 Se Oficial: Ter habilitação em Eletrônica ou Armamento; e 

 Se Praça: Ser especializado em DT ou ET. 

C-EXP-CAV-T 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Controle de Avarias em Instalações de 

Terra. 

- Propósito: Suplementar a qualificação técnico-profissional de Oficiais, 

Praças e civis, habilitando-as para o exercício das funções de 

Encarregado, Fiel de Controle de Avarias e componentes do Grupo de 

CAV de serviço em Organizações Militares Terrestres e de 

Coordenador Geral, Chefe de Brigada e Brigadistas de Incêndio de 

Empresas, bem como, para atender às emergências públicas. 

- Requisitos para matrícula: 

 Se Militar: Estar "Apto para o SAM sem restrições"; e; e 

 Se Servidor Civil: Apresentar "Atestado Médico de Capacitação 

Física". 

C-EXP-CBINC 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Combate a Incêndio. 

- Propósito: Suplementar a qualificação técnico-profissional de militares 

para a prevenção e o combate a incêndio. 

- Requisitos para matrícula: Estar em condições físicas adequadas às 

aulas práticas, e não ter feito o curso a menos de 05 (cinco) anos. 

C-EXP- 

CBINC-AVAN 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Combate a Incêndio Avançado. 

- Propósito: Suplementar a qualificação técnico-profissional de militares 

e civis, habilitando-os para controle efetivo das fainas de prevenção e 

de combate a incêndios em navios da MB, navios Mercantes e 

Instalações que processam e/ou armazenam produtos perigosos 

(Depósitos de Combustíveis, Centro de Munição, Centro de Mísseis, 

CTMSP, LFM e Navios Tanques). 

- Requisitos para matrícula: Ser Oficial ou Praça especializada, estar 

servindo em navios que realizam a faina de transferência de óleo no 

mar, em Depósito de Combustível da MB ou em Organizações 

Militares que processam e/ou armazenam combustíveis ou produtos 

perigosos, e ter realizado o C-EXP-CBINC ou C-EXP-CAV-T, a 

menos de 05 (cinco) anos. 
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CURSOS EXPEDITOS - OFICIAIS E PRAÇAS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-FM-1600B 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Computador 1600B para Oficiais e 

Praças. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças para o exercício das funções de executores de manutenção de 

primeiro escalão do computador FM-1600B. 

- Requisitos para matrícula: 

 Se Oficial: Possuir curso de especialização em Eletrônica, se for QC-

CA, ou possuir habilitação em Eletrônica ou Armamento; e 

 Se Praça: Ser especializado em DT ou ET. 

C-EXP-FM-1600E 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Computador 1600E para Oficiais e 

Praças. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças para o exercício das funções deexecutores de manutenção de 

primeiro escalão do computador FM-1600E. 

- Requisitos para matrícula: 

 Se Oficial: Possuir curso de especialização em Eletrônica, se for QC-

CA, ou possuir habilitação em Eletrônica ou Armamento; e 

 Se Praça: Ser especializado em DT ou ET. 

C-EXP-INSIAC- 

DT-AAS-CV 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Introdução ao Sistema de Armas e 

Informações de Combate e Direção de Tiro de Armas Antissubmarino 

das Corvetas Classe “Inhaúma”. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças para o exercício das funções no COC para os quais sejam 

necessários conhecimentos de caráter geral sobre Sistemas de Armas, 

Sistemas de Informações de Combate e noções sobre a Instalação de 

Máquinas e para o controle das armas e sensores de Direção de Tiro 

das Armas Antissubmarino das Corvetas Classe “Inhaúma”. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-INSIAC- 

DT-AAS-FCG 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito De Introdução ao Sistema de Armas e 

Informações de Combate e Direção de Tiro de Armas Antissubmarino 

das Fragatas Classe “Greenhalgh”. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças para o exercício das funções dentro do COC para os quais sejam 

necessários conhecimentos de caráter geral sobre Sistemas de Armas, 

Sistemas de Informações de Combate e noções sobre a Instalação de 

Máquinas e para o controle das armas e sensores de Direção de Tiro 

das Armas Antissubmarino das Fragatas Classe “Greenhalgh”. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-

INSICOMFRAG 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Introdução ao Sistema de Combate das 

Fragatas Classe “Niterói” Modernizadas. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças para exercer funções dentro de um COC para as quais sejam 

necessários conhecimentos de caráter geral sobre os Sistemas de 

Armas, Sistemas de Informações de Combate e noções sobre a 

Instalação de Máquinas das Fragatas Classe “Niterói” Modernizadas. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

 

 



 
18                                                                                                  Carta de Serviços ao Usuário - CAAML 
 

CURSOS EXPEDITOS - OFICIAIS E PRAÇAS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-PCU-CV 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito das Unidades Controladoras de Periféricos 

das Corvetas Classe "Inhaúma". 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças para a função de mantenedor de primeiro escalão das Unidades 

de Controle de Periféricos típicas das Corvetas Classe “Inhaúma”. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-PRISOC 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Primeiros Socorros. 

- Propósito: Suplementar a qualificação técnico-profissional de militares 

e civis da MB e Aquaviários, exceto profissionais da área de saúde, 

para o atendimento pré-hospitalar às vítimas de trauma e/ou 

emergência clínica. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-SA-ADA 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Sistema de Armas Acima D'Água das 

Fragatas Classe "Niterói" Modernizadas. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças, para exercer o controle das armas e sensores do Sistema de 

Armas Acima D`Água, bem como conhecer seus componentes básicos. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-SA/AS 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Armas Antissubmarino das Fragatas 

Classe "Niterói" Modernizadas. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais e 

Praças para exercer o controle das armas do Sistema de Armas 

Antissubmarino, bem como conhecer a operação básica e o emprego do 

sonar EDO-997(F). 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-SAR 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Busca e Salvamento. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais 

e Praças para o guarnecimento das organizações militares 

relacionadas à coordenação e execução de operações de Busca e 

Salvamento. 

- Requisitos para matrícula: Para realizar o curso em questão, o aluno 

deverá possuir conhecimentos básicos de informática, navegação e 

idioma inglês; ser Oficial ou Praça da MB com grau de 

credenciamento no mínimo "Reservado", e que sirva em 

Organizações Militares com atividades afetas a coordenação e 

execução de Operações de Busca e Salvamento. 

C-EXP-SCT-

FCNM 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Sistema de Controle Tático das 

Fragatas Classe "Niterói" Modernizadas. 

- Propósito: Suplementar o conhecimento técnico-profissional de 

Oficiais e Praças, habilitando-os a operar corretamente o Sistema de 

Controle Tático, explorando as capacidades disponíveis no sistema. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 

C-EXP-SGE 
CAAML-Sede 

- Descrição: Curso Expedito de Sistema de Guerra Eletrônica das 

Fragatas Classe "Niterói" Modernizadas. 

- Propósito: Suplementar o conhecimento técnico-profissional de 

Oficiais e Praças, habilitando-os a exercer a operação e o controle 

dos equipamentos do Sistema de Guerra Eletrônica. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 
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CURSOS EXPEDITOS - OFICIAIS E PRAÇAS 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-

SOBREMAR 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Sobrevivência no Mar. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais 

e Praças, capacitando-os a empregar com proficiência o material de 

salvatagem em uso na MB, de acordo com as técnicas de 

sobrevivência no mar, em prol da salvaguarda da vida humana. 

- Requisitos para matrícula: 

 Estar apto em inspeção de saúde para controle periódico sem 

restrição ou recomendação de qualquer espécie ou natureza; 

 Estar aprovado no TAF do ano anterior ao da matrícula no curso; 

 Não estar fazendo uso de medicação regular, que o impeça de 

realizar a fase prática; e 

 Assinar o Termo de Aceitação da Fase Prática do Curso. 

C-EXP-SOS 
CAAML-GRUCAv 

- Descrição: Curso Expedito de Socorro e Salvamento. 

- Propósito: Capacitar Oficiais e Praças a planejar e executar, dentro 

de procedimentos padronizados e seguros, fainas de reboque e 

desencalhe de navios. 

- Requisitos para matrícula: Não há. 
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CURSOS EXPEDITOS - ENSINO À DISTÂNCIA 
CURSO/LOCAL INFORMAÇÕES 

C-EXP-TECAD-

PR-EAD 
 

- Descrição: Curso Expedito de Técnica de Adestramento para 

Praças a Distância. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Praças 

para o exercício da função de Sargenteante do Adestramento. 

- Requisitos para matrícula: 

 Ser praça com graduação igual ou superior a Cabo; 

 Possuir credencial de segurança no grau “Reservado”; e 

 Não ter realizado os C-EXP-TECAD e C-EXP-TECAD-EAD nos 

últimos 05 (cinco) anos. 

C-EXP-VIG-EAD 

 

- Descrição: Curso Expedito de Vigilância a Distância. 

- Propósito: Suplementar a habilitação técnico-profissional de Praças 

para o guarnecimento das estações de vigilância a bordo dos 

navios. 

- Requisitos para matrícula: 

 Acuidade Visual = 20/20 em ambos os olhos, sem correção; 

 Acuidade Auditiva = normal, em ambos os ouvidos; e 

 Não ter realizado os C-EXP-VIG e o extinto C-EXP-VIG-SP nos 

últimos 05 (cinco) anos. 
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BIBLIOTECA 

 

Inaugurada em 20 de abril de 2006, a Biblioteca “Almirante Hélio Leôncio Martins” 

destina-se a manter um acervo bibliográfico nas áreas de Operações Navais, Controle de 

Avarias, Patrulha Naval, SAR, História Naval, dentre outras, além de disponibilizar diversos 

livros e periódicos, tais como a 2ª edição do Livro "Oficial de Quarto", edições da Revista 

Passadiço, Proceedings e Jane’s, com o intuito de incentivar a leitura no âmbito da Esquadra. 

A Biblioteca do Centro é parte integrante da Rede de Bibliotecas de Marinha (REDE BIM) e 

seu acervo conta, atualmente, comcerca de 1.770 livros, para Oficiais da ativa e da reserva, 

Praças e Servidores Civis da MB. Horário de funcionamento: dias úteis (rotina normal) - das 

9h às 16h. 
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