
NOMENCLATURA: CURSO EXPEDITO DE VIGILÂNCIA A DISTÂNCIA 
SIGLA: 

C-EXP-VIG-EAD 
 

DURAÇÃO: 
 20 dias úteis 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL: 
40 horas 

PERIODICIDADE DE 
REALIZAÇÃO/MÊS (ES): 

Setembro a Outubro 

ESTIMATIVA 
MÉDIA 

ANUAL DE 
VAGAS: 
02 vagas 

CUSTO 
APROXIMADO*: 

R$87,65 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 
O curso será conduzido pelo Centro de Adestramento “Almirante Marques de Leão”, através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA-Moodle, sendo necessário que a OM do militar inscrito, 

disponibilize um computador com acesso à internet. 

 

TELEFONES DE CONTATO/E-MAIL FUNCIONAL DA OM: 
OM: Centro de Adestramento “Almirante Marques de Leão” (CAAML) 
END: Ilha de Mocanguê, S/Nº, Ponta da Areia, Niterói. 

CEP: 24.040-300 

TEL: (21) 2189-1357 
E-MAIL: caaml-secom@marinha.mil.br 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À SALVAGUARDA DE INFORMAÇÕES: OSTENSIVO 
EQUIVALÊNCIA CIVIL: X-X-X-X-X-X 

PÚBLICO ALVO: Praças. 

REQUISITOS GERAIS: 
1) acuidade visual = 20/20 em ambos os olhos, sem correção. 

2) acuidade auditiva = normal, em ambos os ouvidos. 

3) é obrigatório a apresentação do resultado dos exames pelo aluno no momento de sua matrícula. Não 

serão matriculados aqueles que não possuem o resultado destes exames dentro dos parâmetros 

exigidos. 

4)  não ter realizado ou sido reprovado no C-EXP-VIG e C-EXP-VIG-SP nos últimos 5 (cinco) anos. 

REQUISITOS ACADÊMICOS:  
Fluência escrita na Língua Portuguesa. 

FACILIDADES:  
Duas horas disponíveis para estudo no próprio local de trabalho, no horário mais adequado ao aluno. 

SINOPSE: 
1. OBJETIVO GERAL: 
Suplementar a habilitação técnico-profissional de Praças para o guarnecimento das estações de 

vigilância a bordo dos navios. 

2. DISCIPLINAS CURRICULARES: 
1. ORGANIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA 

1.1. Importância do vigia a bordo; 

1.2. Organização da vigilância a bordo; e 

1.3. Classificação dos vigias e a sua localização a bordo. 

2. EQUIPAMENTOS DE USO NA VIGILÂNCIA 
2.1. Equipamentos e acessórios utilizados pelos vigias, principais cuidados e precauções de 

segurança com os equipamentos. 
 

3. PROCEDIMENTOS DE VARREDURA NA VIGILÂNCIA 
3.1. Procedimentos adotados na vigilância diurna e os métodos específicos para cada tipo de 

vigia; e 

3.2. Mecanismo da visão noturna, a necessidade da adaptação ao escuro e o método de 

vigilância noturna. 

4. INFORMAÇÕES DA VIGILÂNCIA 
4.1. Elementos informados pelos vigias, tais como: marcação, distância, ângulo do alvo e 

ângulo de sítio; e 

4.2. Estima dos elementos dos alvos. 



5. PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÕES INTERIORES 
5.1. Alfabeto fonético naval; 

5.2. Manuseio de telefone autoexcitado; 

5.3. Estações envolvidas, circuitos utilizados e as comunicações dos vigias com estas estações; 

5.4. Procedimentos de comunicações interiores aplicados à vigilância; e 

6. SINAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO 
6.1. Sinais de bandeiras referentes a avarias, homem ao mar e transferência de cargas; 

6.2. Sistema de balizamento, cego e luminoso, para segurança da navegação; 

6.3. Sinais do RIPEAM que indicam situações especiais de navios, tanto em condições 

adversas, como a noite ou em cerração; e 

6.4. Sinais de emergência visuais realizados pelas aeronaves e submarinos. 

7. RECONHECIMENTO DE ALVOS DE SUPERFÍCIE, AÉREOS E SUBMARINOS 
7.1. Fatores que afetam o avistamento de submarinos; e 

7.2. Alvos de superfície, aeronaves e submarinos. 

8. SITUAÇÕES ESPECIAIS NO MAR E EM RIOS 
8.1. Processo de exploração de petróleo; 

8.2. Faina envolvendo empurradores e rebocadores; 

8.3. Derrelitos e camalotes; e 

8.4. Artefatos de pesca. 

 

3. ESTRUTURAÇÃO DO CURSO: 

3.1 – FORMA DE OFERTA: 
Será realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem da DEnsM (MOODLE), acessado pela 

intranet/Internet. 

3.2 – HORA-AULA DIÁRIA: 
O aluno deverá cumprir uma carga mínima de duas horas de acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem por dia útil. 

3.3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
O ensino será desenvolvido por meio das estratégias de ensino discriminadas no sumário e nas 

diretrizes da disciplina constante no AVA. O cumprimento das atividades programadas é obrigatório. 

 

4. SISTEMÁTICA  DE AVALIAÇÃO: 
4.1 – N OTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO: 

A nota mínima exigida para aprovação será 6,0 (seis). 

4.2 – NÚMERO MÁXIMO DE PROVAS 
Não haverá prova de recuperação. 

4.3 – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
A aprendizagem dos alunos será aferida por meio da avaliação do desempenho nas atividades 

programadas, como: Fórum de Discussão,  Trabalho Individual  e Prova Eletrônica. 

O aproveitamento dos alunos em cada Unidade de Ensino será aferido por nota nas atividades 

programadas, observando-se os roteiros de avaliação. 

A Prova eletrônica será disponibilizada no AVA e o aluno terá o acesso apenas no momento da 

aplicação. 

Nas avaliações de aprendizagem dos alunos serão atribuídas notas, cujos graus seguirão a escala 

numérica de 0 (zero) a 10 (dez), considerando as frações até a terceira casa decimal. 

 

5. FREQUÊNCIA 
Terá a matriculada cancelada, o aluno que  acessar o AVA, menos que  40% do número dos dias 

equivalentes a duração em cada Unidade de Ensino de acordo com a ferramenta Participantes > 

Relatório de Atividades. 

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 25/10/2017 


