
NOMENCLATURA: CURSO EXPEDITO DE TÁTICA PARA AVALIADORES SIGLA: 
C-EXP-AVAL

DURAÇÃO: 
30 dias úteis

CARGA
HORÁRIA
TOTAL: 
210 horas

PERIODICIDADE DE
REALIZAÇÃO/MÊS (ES):

Anual
Agosto a Setembro

ESTIMATIVA
MÉDIA

ANUAL DE
VAGAS:

03

CUSTO
APROXIMADO
POR ALUNO 
R$10.845,60

LOCAL DE REALIZAÇÃO/ENDEREÇO/TELEFONES DE CONTATO/E-MAIL FUNCIONAL DA OM
OM: Centro de Adestramento “Almirante Marques de Leão” (CAAML) 
END: Ilha de Mocangue, S/Nº - Ponta da Areia – Niterói/RJ CEP -24.040-300.
CEP: 24.040-300 
TEL: (21) 2189-1345 
e-mail: caaml.secom@marinha.mil.br 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À SALVAGUARDA DE INFORMAÇÕES: RESERVADO 

EQUIVALÊNCIA CIVIL: X-X-X-X-X-X 

PÚBLICO ALVO: Oficiais.

REQUISITOS GERAIS: 
Ser Oficial do CA ou QC CA, com aperfeiçoamento em Superfície nos posto de Capitão-Tenente ou Capitão de
Corveta.

REQUISITOS ACADÊMICOS: 
Nível Superior de Formação, fluência oral e escrita na Língua Portuguesa.

FACILIDADES: 
a) Rancho: As refeições serão realizadas no rancho da BNRJ; 
b) Alojamento: O CAAML-SEDE não dispõe de instalações para pernoite dos alunos, entretanto há alojamento
para troca de roupa e armários para a guarda de uniformes e materiais de pequeno valor;
c)  Estacionamento  para  alunos:  Há  disponibilidade  para  carros  e  motos  no  interior  do  CNM,  mediante
disponibilidade de vagas/cartão de estacionamento concedidas ao CAAML-SEDE;
d) Serviço médico e odontológico de urgência: Unidade Médica da Esquadra (UMESQ); e
e) Sala de aula (computador, quadro branco, multimídia), simuladores e publicações.

SINOPSE:
1.OBJETIVO GERAL:
Suplementar a habilitação técnico-profissional de Oficiais para desempenhar as funções de Avaliador no 
Centro de Operações de Combate (COC).

2.DISCIPLINAS CURRICULARES:
I-Elemento Básicos de Tática;
II-Operações Aérea, Busca e Salvamento;
III-Fundamentos de Guerra Acima D’água;
IV-Guerra Eletrônica;
V-Ações de Superfície;
VI-Defesa Aeroespacial;
VII Apoio deFogo Naval;
VIII Operações Antissubmarino;
IX Operação de minagem e contramedidas de minagem por navios de superfície; e
X -Prática de simuladores.



3. ESTRUTURAÇÃO DO CURSO:
3.1- FORMA DE OFERTA:
Será realizado no Centro de Adestramento “Almirante Marques Leão”.
As disciplinas serão conduzidas sequencialmente, podendo ser ministradas, no máximo, duas (02) 
disciplinas em paralelo.

3.2- HORAS AULAS DIÁRIAS:
O número máximo de tempos-aulas diários deverá ser de sete (07), com cinquenta (50) minutos cada,
em um intervalo obrigatório de dez (10) minutos entre eles.

3.3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
O ensino deverá ser desenvolvido através das técnicas de ensino a seguir, de modo a incentivar, ao
máximo, a participação dos alunos nas atividades escolares:
a) Aula Expositiva (AE);
b) Demonstração Prática (DP); e 
c) Aula Prática (AP).

4. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO:
4.1-NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO:
A nota mínima exigida para aprovação será 6,0 (seis).
Será considerado aprovado no curso o aluno que:
a) Obtiver aprovação nas disciplinas; e
b) Obtiver a frequencia mínima exigida.

4.2- NÚMERO MÁXIMO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO:
O aluno que não alcançar a média aritmética mínima estabelecida pelo curso, terá a oportunidade de submeter-se
a uma prova de recuperação, desde que não tenha obtido nota inferior a 3,0 (três).

4.3- POSSIBILIDADE DE REPROVAÇÃO POR FREQUÊNCIA:
Terá matrícula cancelada o aluno que faltar a mais de 10% do número total de aulas previstas no 
currículo ou a mais de 25% das aulas de uma disciplina, sendo considerado reprovado.

4.4- INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO:
Três provas escritas objetivas.

OBSERVAÇÕES: 
* Para a conversão do custo informado em dólares americanos, adotar a taxa de câmbio de planejamento para o
ano corrente divulgada pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM).

Atualizada em 20/09/2017


