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APRESENTAÇÃO
____________________________________________________________________________

A Carta de Serviços ao Usuário, instituída pelo Decreto nº 9.904, de 17 de julho de 2017,

recentemente alterado pelo Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019, é elaborada por órgãos

ou entidades vinculados ao Poder Público Federal.  O documento visa informar aos usuários

quais os serviços prestados pelo órgão ou entidade, como acessar e obter esses serviços e quais

são os compromissos e os padrões de atendimento estabelecidos, trazendo informações claras

e precisas sobre os serviços oferecidos.

É  aplicável  principalmente,  mas  não  exclusivamente,  às  Organizações  Militares  que

possuem atendimento ao público interno e/ou externo.

Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019:

“Art.  11. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal  que prestam atendimento aos

usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar Carta de

Serviços ao Usuário, no âmbito de sua esfera de competência. 

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar aos usuários:

I – os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo federal;

II – as formas de acesso aos serviços a que se refere o inciso I;

III – os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público; 

(...)”

Nesse intuito, desejamos que sejam muito bem-vindos ao Centro de Educação Física

Almirante Adalberto Nunes, o CEFAN, uma Organização Militar da Marinha do Brasil totalmente

dedicada ao Esporte e à Educação Física,  atividades essenciais  à  manutenção da saúde,  do

espírito de camaradagem, da capacidade laboral e operativa dos militares. Sem dúvida, um dos

melhores e mais completos centros de treinamento esportivo da América Latina.

Com esse espírito, o CEFAN apoia outras Organizações Militares e instituições civis nas

atividades de Educação Física e também ministra cursos regulares para militares em formação,

especialização e aperfeiçoamento em Educação Física.

O complexo esportivo do CEFAN possui aproximadamente 226 mil metros quadrados e

fica estrategicamente localizado na Avenida Brasil, o principal eixo de acesso à cidade do Rio de

Janeiro, próximo ao Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim e às principais vias expressas

da cidade: as linhas Amarela e Vermelha.
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO CEFAN
____________________________________________________________________________

HISTÓRICO

O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), com sede na cidade

do  Rio  de  Janeiro,  RJ,  teve  sua  origem  na  Liga  de  “Sports”  da  Marinha,  que  foi  criada

oficialmente em 25 de novembro de 1915, cuja regulamentação institucional se deu por meio

do Aviso nº 1, de 4 de janeiro de 1916. Posteriormente, pelo Decreto nº 24.581, de 5 de julho

de 1934, a Liga de “Sports” da Marinha passou a ser subordinada a então Diretoria do Pessoal

da Marinha, que mais tarde foi extinta pelo Decreto-Lei nº 2.296, de 10 de junho de 1940,

mesmo ato que criou o Departamento de Educação Física da Marinha. O citado Departamento

foi extinto pelo Decreto-Lei nº 7.467, de 16 de abril de 1945 e foi reativado pelo Decreto-Lei nº

9.265, de 17 de maio de 1946, como Departamento de Esportes da Marinha, denominação esta

alterada para Centro de Esportes da Marinha pelo Decreto nº 32.742, de 7 de maio de 1953. O

Centro de Esportes da Marinha teve, novamente, sua denominação alterada para Centro de

Educação Física da Marinha pelo Decreto nº 70.161, de 18 de fevereiro de 1972 e, finalmente,

passou  a  ter  a  denominação  atual,  Centro  de  Educação  Física  Almirante  Adalberto  Nunes

(CEFAN), pelo Decreto nº 73.058, de 31 de outubro de 1973. Posteriormente, suas atividades

foram regulamentadas pelo Decreto nº 76.687, de 27 de novembro de 1975, que foi revogado

pelo Decreto nº 84.781, de 11 de junho de 1980 e alterado pela Portaria nº 110, de 30 de

janeiro de 1986, do então Ministro da Marinha, tendo sido, posteriormente, regulamentada

pela  Portaria  nº  20,  de  6  de  fevereiro  de  1997.  A  citada  Portaria  de  regulamentação  foi

revogada pela Portaria nº 63, de 6 de novembro de 1998, do Comando de Operações Navais

(ComOpNav), que aprovou uma nova regulamentação. Por intermédio da Portaria nº 120, de 31

de março de 2008, foi transferida a subordinação do CEFAN para o Comando de Pessoal de

Fuzileiros Navais (CPesFN). Revogada esta última, passou à subordinação do Comando-Geral do

Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), por meio da Portaria nº 65, de 24 de fevereiro de 2010, e

tendo suas atividades e organização estruturadas pelo presente Regulamento, aprovado pela

Portaria nº 81, de 7 de junho de 2016, do CGCFN, revogada pela Portaria nº 30, de 14 de maio

de 2020, do CGCFN, que acrescentou em sua organização uma Assessoria de Sustentabilidade e

um Elemento de Controle Interno. 
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MISSÃO 

O CEFAN tem como propósito apoiar a elaboração, condução e divulgação da Política de

Educação Física e Desportos para a Marinha do Brasil (MB) emanadas pelo CGCFN, bem como

apoiar  o  treinamento  dos  atletas  de  Alto  Rendimento,  dos  Projetos  Sociais  e  de  base  do

Programa Olímpico da Marinha (PROLIM), visando especialmente aos Jogos Mundiais Militares

e as Olimpíadas; as Organizações Militares (OM) da MB e, de acordo com a disponibilidade das

suas instalações, outras Instituições (militares e civis), por meio de parcerias, nas atividades de

Educação Física e de Desportos. 

TAREFAS

I  – atuar como Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT) no que concerne às

atividades de Educação Física e Desporto, na MB; 

II – atuar como OMOT no que concerne às atividades de ensino e cursos na área de

Educação Física; 

III – selecionar, preparar e assessorar a distribuição de recursos humanos necessários às

atividades de Educação Física; 

IV  –  assessorar  as  OM  na  aquisição  de  equipamentos  e  materiais  necessários  às

atividades de Educação Física na MB; 

V – conduzir a Formação Militar Naval dos atletas de Alto Rendimento do PROLIM; 

VI – promover a realização de conclaves, congressos, clínicas e simpósios técnicos, para

atualização e difusão de novas técnicas de Educação Física; 

VII – difundir a atividade física em todas as OM da MB como meio para manutenção da

higidez física, da capacitação funcional militar, promoção da saúde e qualidade de vida, além do

desenvolvimento de um maior espírito de corpo e confraternização entre militares e civis; 

VIII – ministrar as modalidades de cursos estabelecidos pelo Sistema de Ensino Naval

(SEN) relativas à Educação Física e ao Treinamento Físico Militar (TFM) de acordo com o Plano

Geral de Instrução (PGI); 

IX – assessorar a Comissão de Desportos da Marinha (CDM) na indicação de pessoal

especializado em Educação Física e do pessoal em condições de ser convocado para as equipes

representativas da MB e arbitragens;
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X –  coordenar  a  busca  de convênios  ou  apoio  de Instituições  de  Educação  Física  e

Desporto,  para  a  organização e  realização  de eventos  esportivos e/ou desenvolvimento de

projetos; 

XI  –  gerenciar  os  meios  disponíveis  ao  cumprimento  das  atividades  desportivas

atinentes à CDM;

XII – apoiar a CDM na execução de eventos desportivos;

XIII – realizar pesquisa científica básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico,

visando a melhora do desempenho humano, esportivo e operativo dos militares da MB; 

XIV – propor ao CGCFN a atualização das normas que regulamentam a atividade de

Educação Física na MB; 

XV – propor níveis adequados para o Teste de Avaliação Física Anual (TAF-a) do pessoal

militar e Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) para os diferentes processos de admissão,

recrutamento e seleção de pessoal da MB; 

XVI  –  supervisionar  o  TAF-a  do  pessoal  militar  e  aplicar  o  TAF-i  para  os  diferentes

processos de admissão, recrutamento e seleção de pessoal da MB; 

XVII – prestar apoio nutricional, psicológico e social aos atletas da MB e, de acordo com

a disponibilidade, aos demais militares; 

XVIII – promover a reabilitação físico funcional dos atletas da MB e, de acordo com a

disponibilidade, atender aos demais militares da ativa, reserva e seus dependentes; e 

XIX – hospedar atletas da MB e, de acordo com as possibilidades e mediante convênios,

atletas de outras Forças e Instituições Civis. 

Em situação de Mobilização, Conflito, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Intervenção

Federal  e  em Regimes Especiais,  cabe ao  CEFAN as  tarefas  que lhe  forem atribuídas  pelas

Normas e Diretrizes referentes à Mobilização Marítima e as emanadas pelo Comandante-Geral

do Corpo de Fuzileiros Navais (ComGerCFN). 
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ORGANOGRAMA DO CEFAN
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VISÃO AÉREA DO CEFAN

______________________________________________________________________________
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PARTICIPAÇÕES DESPORTIVAS
___________________________________________________

Após  o  sucesso  alcançado  nos  5º  Jogos  Mundiais  Militares  (JMM)  do  Conselho

Internacional do Esporte Militar (CISM), realizados no Rio de Janeiro em 2011, a MB participou

com seus atletas e membros das Comissões Técnicas, compondo a Delegação Militar Brasileira

que conquistou, de forma inédita, o primeiro lugar no quadro geral de medalhas do evento,

com a expressiva conquista de 114 medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 36 de bronze, a

Comissão de Desporto da Marinha (CDM), sob a coordenação da Comissão Desportiva Militar

do Brasil (CDMB), manteve suas equipes em permanente treinamento.

O sucesso se repetiu nos 6º JMM, na Coreia do Sul, em outubro de 2015, onde o Brasil

ficou em segundo lugar,  conquistando 34 medalhas de ouro,  26 de prata e 24 de bronze,

totalizando 84 medalhas. O primeiro lugar ficou com a Rússia.

Dentro dessa preparação, o Brasil já se fez representar em vários Mundiais Militares do

CISM, logrando obter resultados significativos que o mantém, ainda, como expoente mundial

no desporto militar.

Em cumprimento às orientações do Comandante da Marinha o CEFAN está capacitado

a contribuir com o anseio da população brasileira em transformar o país em uma potência

olímpica mundial.

Desde  sua  criação,  o  CEFAN  tem  sua  orientação  voltada  para  o  desporto  e  o

aperfeiçoamento físico dos militares da MB, preparando atletas para competições de nível

nacional e internacional. Em 2011, por exemplo, o CEFAN sediou as competições de Pentatlo

Naval e Taekwondo dos 5º JMM, a maior competição desportiva militar do mundo. Para isso, o

Centro passou por uma revitalização.

Também em 2011, a pista de atletismo do CEFAN recebeu o Certificado Classe 2 da

Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). Este é um reconhecimento de

que  a  pista  pode  ser  utilizada  nas  competições  da  modalidade  de  nível  nacional  e

internacional.

Em fevereiro de 2012, o CEFAN foi  selecionado pelo Comitê Organizador dos Jogos

Olímpicos Rio-2016 como um dos locais de treinamento oficial para os jogos Rio 2016. Neste

mesmo ano, duas atletas da MB foram destaques com suas conquistas nos Jogos Olímpicos de
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Londres 2012 no Judô. A 3ºSG-RM2-EP SARAH MENEZES conseguiu uma medalha de ouro,

consagrando-se como a primeira mulher a conquistar este feito para o Brasil na modalidade e

a 3ºSG-RM2-EP MAYRA AGUIAR, que levou a medalha de bronze. Elas são dois exemplos da

importância do Programa Olímpico da Marinha (PROLIM).

Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, novamente os atletas do PROLIM lograram êxito: das

dezenove medalhas brasileiras, seis foram conquistadas pelos atletas da MB: quatro de ouro

com  o  êxito  dos  atletas  3ºSG-RM2-EP  RAFAELA  SILVA  (judô),  3ºSG-RM2-EP  ROBSON

CONCEIÇÃO (boxe), 3ºSG-RM2-EP ALISON CERITTI e 3ºSG-RM2-EP BRUNO SCHMIDT (vôlei de

praia), 3ºSG-RM2-EP KAHENA KUNZE e 3ºSG-RM2-EP MARTINE GRAEL (vela), uma de prata

com a 3ºSG-RM2-EP ÁGATHA BEDNARCZUK e 3ºSG-RM2-EP BÁRBARA SEIXAS (vôlei de praia) e

uma de bronze com a 3ºSG-RM2-EP MAYRA AGUIAR (judô).

Em novembro de 2018, o CEFAN sediou o 38º Campeonato Mundial Militar de Judô e o

24º Campeonato Mundial  Militar de  Taekwondo,  no ginásio poliesportivo “Amazônia Azul”

deste Centro. As competições fazem parte do calendário do CISM e foram organizadas pelos

Ministérios  da  Defesa  e  do  então  Ministério  do  Esporte  em  parceria  com  a  MB. Teve  a

participação de mais de 500 atletas de 27 países. No Judô,  a equipe brasileira encerrou a

competição com dez medalhas de ouro e sete de bronze. O Brasil também garantiu a liderança

no quadro geral de medalhas. No  Taekwondo,  o  Brasil  alcançou a terceira colocação, após

conquistar duas medalhas de ouro, três de prata e seis de bronze.

O CEFAN também recebeu competições internacionais  e  treinamentos de esportes,

como por exemplo, atletismo, luta olímpica, tiro esportivo, voleibol de praia, pentatlo naval,

futebol,  natação  e  rugby.  Tem  a  capacidade  de  receber  atletas  Olímpicos  e  Paralímpicos

visando a preparação para megaeventos esportivos, o CEFAN possui áreas com acessibilidade

e  equipamentos  para  treinamento  e  competições  de  alto  rendimento,  dando  aporte  de

biomecânica, fisiologia do exercício, fisioterapia entre outros.
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ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO

PÚBLICO INTERNO

 Solicitações são enviadas por documento formal ao Comando do CEFAN.

 Os setores envolvidos analisarão sobre a viabilidade e disponibilidade do atendimento

e consultará o Comando.

 O CEFAN informará a viabilidade do atendimento ou não e os custos envolvidos.

PÚBLICO EXTRA-MB

 Solicitações são enviadas por documento formal ao Comando do CEFAN.

 A Assessoria de Relações Institucionais consultará os setores envolvidos e o Comando

sobre a viabilidade e disponibilidade do atendimento.

 A Assessoria de Relações Institucionais informará a viabilidade do atendimento ou não

e os custos envolvidos.

 Sendo viável o atendimento, será firmado acordo entre as partes.

 A Prestação do serviço ocorrerá como previsto em contrato firmado entre as partes.

  Os  usuários  poderão  se  manifestar  sobre  a  prestação  dos  serviços  realizando  seus

elogios, sugestões e reclamações por e-mail, telefone dos ouvidores ou diretamente no

site do CEFAN na internet, no link “fale conosco”.

 Após a prestação do serviço será gerado um relatório do atendimento.

PRINCIPAIS CLIENTES DA MB E EXTRA-MB EM ORDEM DE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO

 Organizações Militares da MB e outras Forças;

 Atletas da MB e de outras Forças;

 Militares da ativa, militares da reserva remunerada e seus dependentes;

 Confederações e Federações Desportivas;

 Crianças e adolescentes participantes de projetos sociais; e

 Alunos de Educação Física dos cursos ministrados pelo CEFAN.
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PRAZO PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO

Até 15 (quinze) dias úteis.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 O centro de reabilitação: das 7h às18h.

 Demais serviços: das 9h às 16h.

CANAIS DE ATENDIMENTO DO CEFAN

Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes

Endereço: Av. Brasil nº 10.590, Penha, Rio de Janeiro -RJ - CEP: 21.030-001. 

CNPJ: 

Páginas Eletrônicas: “Internet”: https://www.marinha.mil.br/cefan

“Intranet” (Rede Interna da MB): http://www.cefan.mb

Telefone da Sala de Estado: (021) 2101-0879 ou 2101-0893

Secretaria do Comando e Comunicações (SECOM) - Contatos

Telefone: (21) 2101-0896

Rede de Telefones da Marinha (RETELMA): 8127-1896

"E-mail": cefan.secom@marinha.mil.br

OUVIDORIA

 Assessoria de Relações Institucionais – Tel.: (21) 2101-0974

 Assessoria de Comunicação Social – Tel.:  (21) 2101-0894

 Serviço de Reabilitação Físico-Funcional – Tel.:  (21) 2101-0883

 Prazo para respostas às sugestões e reclamações: até 15 (quinze) dias úteis.

 "E-mail": cefan.ouvidoria@marinha.mil.br
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SERVIÇOS OFERECIDOS

ASSESSORIA DE MARKETING E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (CEFAN-012)

Coordena a busca de convênios e participa do desenvolvimento de projetos de cunho

esportivo/sociais, bem como gerencia o uso das instalações deste Centro, quando solicitado.

Os demais serviços poderão ser consultados por meio do telefone ou e-mail listados

abaixo,  e após verificação da viabilidade do atendimento e acertiva dos ressarcimentos dos

gastos do CEFAN, tais serviços serão firmados em contrato. O prazo para atendimento depende

da  disponibilidade  e  viabilidade  econômica  do  atendimento.  O  prazo  de  resposta  de

solicitações é de 15 dias a partir da entrada da solicitação no CEFAN.

Contato telefônico: (021) 2101-0974

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO (CEFAN-013)

Realiza pesquisas científicas relacionadas à capacitação física nas suas mais variadas

vertentes, como por exemplo, treinamento físico, prevenção de lesões, reabilitação, e outras,

em  caráter  multidisciplinar,  visando  o  desempenho  humano  operacional  de  meios  navais,

aeronavais e de fuzileiros navais. Além disso, o LABOCE realiza a assessoria técnico-científica

aos atletas de alto rendimento da MB e possui os seguintes Laboratórios:

 Avaliação e cineantropometria; 

 Dinamometria isocinética; e

 Biomecânica e fisiologia do exercício. 

Contato telefônico: (021) 2101-0883

PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP (CEFAN-023)

O  Programa  Forças  no  Esporte  –  Segundo  Tempo  e  o  Projeto  João  do  Pulo  são

desenvolvidos  e  coordenados  pelo  Ministério  da  Defesa,  com  o  apoio  dos  Comandos  da
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Marinha,  do  Exército  e  da  Aeronáutica,  e  em  parceria  com  o  Ministério  da  Educação,  o

Ministério  da  Cidadania  e  o  Ministério  da  Mulher,  da Família  e  dos  Direitos  Humanos.  No

CEFAN, atualmente com 462 beneficiários, tem possibilitado a detecção e o aproveitamento de

jovens talentos de comunidades carentes do entorno com potencial olímpico.

Contato telefônico: Sala de Estado: (021) 2101-0879 ou 2101-0893

HOSPEDAGEM (CEFAN-1131)

O CEFAN dispõe de instalações confortáveis em sua hospedagem composta de 394

leitos, que atualmente estão configurados para 132 femininos e 262 masculinos, podendo ser

alterada em função de suas quatro alas independentes. As 10 suítes existentes podem abrigar 4

atletas cada uma, todos equipados com televisores LCD, frigobar e ar-condicionado, enquanto

que os 59 camarotes podem comportar até 6 pessoas. O hall da hospedagem possui serviço de

recepção 24 horas além de 2 televisores em LCD, uma sinuca e uma “lan house” com acesso à

internet e sistema refrigerado. 

Contato telefônico: (021) 2101-0911

DIVISÃO DE FISIOTERAPIA (CEFAN-144)

Desde 2016, o Serviço de Reabilitação Físico-Funcional do CEFAN passou a integrar o

Serviço de Saúde da Marinha, como Órgão Técnico de Execução (OTE), em conformidade com

as  Normas  em vigor.  Dessa  forma,  seus  usuários  são  descontados  via  Indenização  Médico

Hospitalar (IMH) como em qualquer Serviço de Saúde da Marinha.

O  Serviço  de  Reabilitação  Físico-Funcional  apoia  à  família  naval,  oferecendo

atendimento para atletas,  militares da ativa e da reserva e seus dependentes. Este Serviço

possui a seguinte estrutura, em suas instalações:

 Piscina de hidroterapia;

 Ginásio com equipamentos ergométricos e de musculação;

 Sala de pilates;

 Espaço físico para atendimentos em grupo;

 Consultórios para atendimentos individuais; e
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 Áreas de Traumato-ortopedia, Fisioterapia Desportiva, Fisioterapia Neurofuncional,

Pilates, RPG, Osteopatia, Fisioterapia Uroginecológica e Hidroterapia.

AGENDAMENTO PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO

Os  agendamentos  para  atendimento  são  realizados  por  meio  telefônico,  com

prioridade  para  os  casos  de  pós-operatório,  militares  da  ativa  e  atletas  do  PROLIM,  nessa

ordem.  No  caso  de  vagas  ociosas,  os  pacientes  que  estiverem  na  lista  de  espera  serão

contactados  pela  Divisão  de  Fisioterapia  para  posterior  agendamento  da  avaliação.  A

confirmação do agendamento se dará por telefone, após consulta de disponibilidade de vagas.

Portando  encaminhamento  médico  específico,  o  paciente  passa  então  por  uma

avaliação cinemático-funcional, onde serão observadas sua capacidade física e suas limitações

funcionais.  Após  a  avaliação,  na  semana  seguinte,  terá  início  o  programa  de  reabilitação

traçado  por  um  profissional  especialista  da  área,  realizando  em  média  20  atendimentos

fisioterapêuticos,  visando  a  alta  fisioterápica.  Quando  esta  não  é  possível,  o  paciente  é

encaminhado a uma reavaliação médica ou a um grupo destinado a atividades orientadas,

especializado  em  hidroterapia  ou  atividades  funcionais,  para  complementação  da  sua

reabilitação.

Contato telefônico: (021) 2101-0883

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CEFAN-20)

O CEFAN possui o Programa de Orientação e Apoio ao TFM (PROA-TFM), voltado para

o público interno, com os seguintes serviços:

  Realização de Clínicas de Treinamento Físico Militar Integrado (TFMI): Clínicas de

três dias, com conteúdo teórico e prático voltado para o Treinamento Funcional. Os militares

são orientandos e estimulados não apenas à prática, mas também à participação destes como

fiscais de padrão de movimento, auxiliando assim, o militar EP de bordo na condução dessas

atividades coletivas;

  Realização de Palestras nas OM da MB, com temas como “saúde e qualidade de

vida”, “benefícios do treinamento funcional”, “importância do treinamento de corrida” etc; e

  Visitas Técnicas nos Distritos Navais com o objetivo de realizar clínicas, palestras e

assessorias para aquisição de materiais.
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Para  receber  as  delegações  estrangeiras,  como Centro  Oficial  de  Treinamento  dos

Jogos Olímpicos Rio 2016, foram realizadas melhorias em suas dependências, todas viabilizadas

com recursos oriundos do então Ministério do Esporte, que incluíram a construção de dois

campos de futebol e prédio de apoio, calçamento nas vias de acesso, acessibilidade, e reformas

na piscina de saltos ornamentais, nos vestiários, na piscina olímpica e no ginásio com quadra de

vôlei  climatizada.  Foi  construído  ainda,  após  os  Jogos  Olímpicos,  o  Centro  Nacional  de

Levantamento  de  Peso,  o  primeiro  do  país,  exclusivamente  destinado  ao  levantamento  de

pesos e a mais moderna instalação do gênero da América Latina. 

Atualmente, o CEFAN dispões das seguintes instalações desportivas:

 O ginásio esportivo serve de palco para grandes eventos como campeonatos de

lutas associadas (wrestling), judô, taekwondo, tênis de mesa, futsal, basquete entre outros.

 A piscina olímpica que serve para competições de natação e treinamento de atletas,

crianças  e  adolescentes  dos  projetos  sociais;  Teste  de  Aptidão  Física  de  ingresso  (TAF-i)  e

Treinamento Físico Militar (TFM).

 A  piscina  de  saltos  que  serve  para  os  cursos  da  MB,  gravações  de  programas,

treinamentos e competições de saltos elife saving.

 Dois campos de futebol com vestiários, que servem para treinamento e jogos da

equipe de futebol feminino Flamengo/Marinha e centro de seleção de atletas de futebol.

 O  Centro  Nacional  de  Levantamento  de  Pesos,  mobiliado  com  equipamentos

utilizados  nos  Jogos  Olímpicos  Rio  2016,  usado  para  treinamento  de  atletas  do  PROLIM,

crianças  e  adolescentes  dos  projetos  sociais,  atletas  paralímpicos  e  recebe  competições  e

clínicas de Levantamento de Peso Olímpico.

 A Pista de atletismo para treinamento de atletas da MB, adolescentes dos projetos

sociais atletas paralímpicos, testes físicos da MB e outros órgãos públicos ou não e competições

de atletismo.

 A pista de pentatlo naval, que serve para treinamentos e competições de pentatlo

naval.

 A pista de pentatlo militar para treinamento de atletas da MB.

 O Estande de tiro com seis postos de tiro para pistola e carabina de ar comprimido,

carabina .22 e pistolas .22, .38 e 9mm.

Contato telefônico: (021) 2101-1880
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SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO (CEFAN-30)

Provê  atos  administrativos  que  consubstanciem  as  decisões  do  Comandante  no

desempenho das  atividades como Organização Militar  Orientadora  Técnica (OMOT)  no que

concerne às atividades de ensino e cursos na área de Educação Física, além de supervisionar a

condução  dos  Cursos  de  Aperfeiçoamento  em  Educação  Física  (C-Ap-EP),  dos  Cursos  de

Especialização em Educação Física  (C-Espc-EP),  dos  Cursos  Expeditos  de Treinamento Físico

Militar para Oficiais e Praças (C-Exp-TFM-Of-Pr), do Estágio de Aplicação para Praças (EAP), do

Estágio de Habilitação para Praças (EHP) para atletas de alto rendimento e, quando houver, do

Estágio de Qualificação em Educação Física para Fuzileiros Navais (EQ-EP-FN).

Contato telefônico: (021) 2101-0888
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Contra-Almirante (FN) ELSON LUIZ DE OLIVEIRA GÓIS

Comandante do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes

Av. Brasil nº 10.590, Penha, Rio de Janeiro -RJ - CEP: 21.030-001. 

“Internet”: https://www.marinha.mil.br/cefan

“Intranet” (Rede Interna da MB): http://www.cefan.mb

Telefone da Sala de Estado: (021) 2101-0879 ou 2101-0893
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	XVIII – promover a reabilitação físico funcional dos atletas da MB e, de acordo com a disponibilidade, atender aos demais militares da ativa, reserva e seus dependentes; e
	XIX – hospedar atletas da MB e, de acordo com as possibilidades e mediante convênios, atletas de outras Forças e Instituições Civis.
	Em situação de Mobilização, Conflito, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Intervenção Federal e em Regimes Especiais, cabe ao CEFAN as tarefas que lhe forem atribuídas pelas Normas e Diretrizes referentes à Mobilização Marítima e as emanadas pelo Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (ComGerCFN).
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