
NOMENCLATURA: CURSO EXPEDITO DE SOBREVIVÊNCIA NO MAR SIGLA: 
C-EXP-SOBREMAR

DURAÇÃO: 
01 semana

CARGA
HORÁRIA
TOTAL: 

45 h

PERIODICIDADE DE
REALIZAÇÃO/MÊS (ES):

Janeiro a  Novembro 
(exceto Março e Outubro)

ESTIMATIVA
MÉDIA

ANUAL DE
VAGAS:

10

CUSTO
APROXIMADO* 

R$ 487,35

LOCAL DE REALIZAÇÃO/ENDEREÇO/TELEFONES DE CONTATO/E-MAIL FUNCIONAL DA OM: 
OM: Centro de Adestramento “Almirante Marques de Leão” (CAAML) 
END: Avenida Brasil, Km 14, nº 13.476, Parada de Lucas (CAAML-PL). 
CEP: 21.012-350 
TEL: (21) 2185-1344/2485-3352 
E-MAIL: caaml.secom@marinha.mil.br  

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À SALVAGUARDA DE INFORMAÇÕES: OSTENSIVO 

EQUIVALÊNCIA CIVIL: X-X-X-X-X-X 

PÚBLICO ALVO: Oficiais e Praças.

REQUISITOS GERAIS: 
- Estar apto em inspeção de saúde para controle periódico sem restrição ou recomendação de qualquer espécie ou
natureza;
- Estar aprovado no Teste de Aptidão Física (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.

REQUISITOS ACADÊMICOS: 
Nível Médio de formação e fluência oral e escrita na Língua Portuguesa. 

FACILIDADES: 
a) Rancho - durante o curso, os alunos poderão realizar as suas refeições no CAAML-PL;
b) Alojamento - o CAAML-PL não dispõe de instalações para pernoite os 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 estacionamento para carros e motos no interior da OM; e
d) Serviço Médico e Odontológico de urgência – somente atendimento de emergência e ou em caso de acidente,
os primeiros socorros serão prestados na enfermaria deste Centro.

SINOPSE:
1. OBJETIVO GERAL:
Suplementar a capacitação técnico-profissional de Oficiais e Praças, no emprego, com proficiência, do material de
salvatagem em uso na Marinha do Brasil,  de acordo com as  técnicas  de Sobrevivência no Mar,  em prol  da
salvaguarda da vida humana.

2. DISCIPLINAS CURRICULARES:
I. Material de Salvatagem;
II. Técnica de Sobrevivência no Mar; e
III. Prática de Sobrevivência no Mar.

3. ESTRUTURAÇÃO DO CURSO:
3.1 – FORMA DE OFERTA:
A fim de atingir o objetivo proposto o curso está dividido em duas (02) fases: Teórica e Prática.
A fase  teórica  do  curso,  compreendida  pelas  disciplinas  I  e  II  será  conduzida  no  Centro  de  Adestramento
“Almirante Marques de Leão” no Grupo de Controle de Avarias, em Parada de Lucas (CAAML-PL). 
A fase prática do curso,  compreendida pela disciplina III  será  conduzida no Centro de  Avaliação da Ilha da
Marambaia  (CADIM),  no  Colégio  Naval  (CN)  ou  em  outra  Organização  Militar  que  reúna  as  condições
adequadas.



As disciplinas serão conduzidas sequencialmente, podendo ser ministradas em paralelo. 

3.2 – HORA-AULA DIÁRIA:
O número máximo de tempo aula diários deverá ser de seis (06), com cinquenta (50) minutos cada, e um intervalo
obrigatório de dez (10) minutos entre eles.

3.3 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
A fase prática do C-EXP-SOBREMAR, consiste na realização de Treinamento Físico Militar  precedendo um
período de permanência com duração de 24 horas em embarcação de sobrevivência do tipo Balsa Inflável ou
Flutuante, onde serão conduzidas ações e situações próximas ao real de um naufrágio.

O ensino deve ser desenvolvido por meio das técnicas de ensino a seguir, de modo a incentivar ao máximo, a
participação dos alunos nas atividades escolares:
a) Aula Expositiva;
b) Demonstração Prática; e
c) Aula Prática.

4. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO:
4.1 – NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO:
A nota mínima exigida para aprovação será 6,0 (seis), exceto nos casos em que o curso for ministrado como
disciplina de cursos de formação, quando, então, a nota mínima obedecerá as normas estabelecidas desses cursos.
Será considerado aprovado no Curso o aluno que:
1. Alcançar aprovação nas disciplinas teóricas, sendo o seu resultado final expresso pela nota da prova escrita;
2. Obtiver conceito SATISFATÓRIO na avaliação prática; e
3. Obtiver a frequência mínima exigida.

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

4.3 – POSSIBILIDADE DE REPROVAÇÃO POR FREQUÊNCIA:
A frequência às aulas e demais atividades programadas é obrigatória;
Terá matrícula cancelada, o aluno que faltar, sem justificativa, 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.
Para  o  fim das  alíneas  acima,  será  considerada  falta,  o  atraso de mais  de  10  minutos  em relação ao início
programado de uma atividade, ou a saída não autorizada durante o seu desenvolvimento.

4.4 – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação da aprendizagem da fase teórica, será realizada mediante uma prova escrita abrangendo os conteúdos
das disciplinas I e II
A avaliação da fase prática será realizada no período de permanência nas balsas salva-vidas,  sendo atribuído
conceito  SATISFATÓRIO  ou  INSATISFATÓRIO,  de  acordo  com  o  desempenho  do  aluno,  nas  seguintes
condições.
- Completar todo o período de permanência na balsa salva-vidas, sem ajuda externa;
- Empregar as técnicas corretas de abandono e permanência no mar, bem como de comunicação em situação de
emergência; e
- Integrar-se ao grupo, com ações positivas, empregando de forma correta os procedimentos para náufragos em
embarcações de sobrevivência, a fim de obter o máximo rendimento dos recursos colocados a sua disposição.

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: 25/06/2017
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