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Apresentação

A  Carta  de  Serviços  é  um  documento  que  visa  a  divulgação  dos  serviços  que  uma

organização pública oferece, com o objetivo de disseminar informações importantes aos cidadãos

e garantir a transparência e a ética no atendimento prestado pela instituição.

O intuito desta Carta de Serviços é tornar conhecido o Centro de Instrução e Almirante

Sylvio de Camargo (CIASC) e os principais cursos de carreira, especiais e expeditos oferecidos por

essa  Organização  Militar.  Este  guia  pretende  apresentar  a  instituição  ao  público  em  geral  e

contribuir para o aprimoramento profissional do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.

“Instruir é construir!”

Cláudio Lopes de Araujo Leite
Contra-Almirante (FN)

Comandante
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Histórico

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) é uma instituição de Ensino do

Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) responsável  pelo aperfeiçoamento, pela especialização e pela

capacitação em geral dos militares do CFN.

Idealizado pelo Almirante  Sylvio  de Camargo,  foi  criado em 28 de dezembro de 1955,

recebendo a denominação de Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais (CICFN), a qual foi

alterada  em  1971  para  Centro  de  Instrução  e  Adestramento  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais

(CIADEST)  e,  em  1990,  para  Centro  de  Instrução  Almirante  Sylvio  de  Camargo  (CIASC),  atual

designação, em homenagem ao seu fundador e patrono do CFN.

Organização militar (OM) integrante do setor Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais

e subordinada ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, encontra-se em constante evolução,

tendo sido suas instalações e estrutura organizacional modernizadas recentemente. 

Atualmente, o CIASC é o responsável por mais de 100 cursos de carreira e extracarreira,

atendendo cerca de 1500 Oficiais e Praças alunos, incluindo militares de outros países.

Norteado  pelos  valores  essenciais  do  CFN  –  honra,  competência,  determinação  e

profissionalismo, o CIASC prossegue cumprindo a sua tarefa principal,  que é a capacitação de

pessoal, e atuando na sua área de negócio – o conhecimento.
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Valores organizacionais

Além  dos  princípios  constitucionais  que  devem  ser  observados  em  toda  a  Administração

Pública (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), o CIASC, para alcançar

sua  visão  de  futuro,  deve  seguir  os  fundamentos  de  excelência  previstos  no  Programa

GESPUBLICA: Pensamento sistêmico; Aprendizado organizacional; Cultura da inovação; Liderança

e  constância  de  propósitos;  Orientação  por  processos  e  informações;  Geração  de  valor;

Comprometimento  com  as  pessoas;  Foco  no  cidadão  e  na  sociedade;  Desenvolvimento  de

parcerias; Responsabilidade social; Controle social; e Gestão Participativa. Sem, contudo, perder o

foco nos valores que já estão incorporados em nossa cultura militar naval tais como:

 Honra;
 Competência;
 Determinação;
 Profissionalismo;
 Comprometimento;
 Criatividade;
 Ética;
 Espírito de Corpo;
 Integridade;
 Qualidade; 
 Tradição; e
 Compromisso com o aluno.

ADSUMUS é o lema dos Fuzileiros Navais. É um termo de origem latina que significa “Aqui

Estamos!”,  “estar  presente”,  “estar  junto”  e,  por  extensão,  significa  um  sentimento  de

permanente prontidão.
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Missão

O CIASC tem o propósito de fornecer às organizações militares da Marinha do Brasil os oficiais

e praças capacitados para o exercício, na paz e na guerra, dos cargos, funções e incumbências ine-

rentes aos quadros e especialidades do Corpo de Fuzileiros Navais. Para a concretização do seu

propósito, cabem ao CIASC as seguintes tarefas:

I - ministrar Curso de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais do CFN;

II - ministrar Cursos de Carreira para militares selecionados do Corpo de Fuzileiros Navais;

III - ministrar Curso de Formação de Sargentos Músicos;

IV - ministrar Curso de Especialização de Guerra Anfíbia;

V - ministrar Estágios para oficiais e praças;

VI - ministrar Cursos Especiais, Expeditos e Extraordinários para oficiais e praças;

VII - realizar a Supervisão Pedagógica e a Administração Escolar dos cursos e estágios extracar-

reira conduzidos pelas Organizações Militares Executoras de Cursos (OME);

VIII - manter no Centro de Simulação do Corpo de Fuzileiros Navais (CSimCFN) atividades ine-

rentes às simulações de operações; 

IX– estabelecer convênios com outras entidades de ensino,  visando ao desenvolvimento de

projetos que permitam a melhoria da qualidade do ensino.

X - prosseguir na consolidação do Centro de Operações de Paz de Caráter Naval, gerenciando

os conhecimentos acumulados por meio de capacitação de pessoal  e ampliando sua inser-

ção internacional, com ênfase no entorno estratégico, e com o propósito de obter maior

visibilidade da Força;

XI – prosseguir na implantação de novas tecnologias educacionais, através do Centro de Edu-

cação à Distância; e

XII - manter e disponibilizar para os militares da MB e do CFN livros, manuais e publicações re-

ferentes à doutrina de emprego dos FN, bem como à formação militar-naval.

Em situação de mobilidade, conflito, estado de defesa, estado de sitio, intervenção federal
em regimes especiais, cabem ao CIASC as tarefas concernentes à mobilização e à desmobilização
que  lhe  forem  atribuídas  pelas  Normas  e  Diretrizes  referentes  à  Mobilização  Marítima  e  as
emanadas pelo Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais.

"Instruir é Construir"

(Pe. Antônio Vieira)
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Visão de Futuro

O CIASC pretende, até 2025, aprimorar a qualidade de sua estrutura didático-pedagógica, dos

seus processos administrativos e expandir a sua infraestrutura, mantendo sua funcionalidade e

apresentação, de modo a:

  ter  condições  de atender  a  demanda  de  alunos e  da  tripulação conforme dados  de

planejamento, até 2030;

  apresentar um ensino-aprendizagem condizente com a evolução tecnológica dos meios

navais;

  continuar produzindo resultados de excelência conforme a Metodologia de Avaliação do

Sistema do Ensino Naval; e

 ser  uma Organização  reconhecida,  não só  no Sistema de  Ensino Naval,  mas também

internacionalmente,  pela  competência,  eficiência  e  eficácia  de  sua  gestão,  em

consonância com os pressupostos contidos no Programa Netuno.
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Localização

Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo

Endereço: R. Comendador Bastos, s/n - Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21911-430
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Serviços oferecidos

ASSISTÊNCIA À SAÚDE ……………………………………………………………………………………………….. 11

TREINAMENTO FÍSICO MILITAR …………………………………………………….……………………………. 12

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA …………………………………………………………………………………………….. 13

PISTA DE LIDERANÇA …………………………………………………………………………………………………. 14

CENTRO DE OPERAÇÕES DE PAZ ………………………………………………………………………………... 15 

CENTRO DE SIMULAÇÃO DO CFN – CSimCFN …………………………………………………...………... 16

CENTRO DE ENSINO À DISTÂNCIA ………………………………………………………………………………. 17

BIBLIOTECA DO CFN .………………………………………………………………………………………………….. 18

PROFESP ……………………………………………………………………………………………………………………. 19

AUDITÓRIO E SALA ALMIRANTE SANTA CRUZ ……………………………………………………………. 20 e 21

ESTACIONAMENTO ……………………………………………………………………………………………………. 22

FACILIDADES DO CIASC ………………………………………………………………………………………………. 23

FACILIDADES DO CNIG ………………………………………………………………….……………………………. 24
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CURSOS EXTRACARREIRA …………………………………………………………………………………………... 29 a 38

CANAIS DE COMUNICAÇÃO ……………………………………………………………….………………………. 39
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Assistência a Saúde

O CIASC  possui  um Departamento  de  Saúde  que  é  responsável  pela  administração  da
prestação de assistência médico-hospitalar aos Alunos deste Centro, por meio de atendimento,
encaminhamento, ou notificação de ocorrência médica.

O atendimento no Departamento de Saúde será prestado conforme preconizado a seguir:

✔ Terão prioridade para atendimento os casos considerados de emergência/urgência. Caberá
ao  profissional  especialista  do  Departamento  de  Saúde  (médico,  dentista,  enfermeiro,
fisioterapeuta  ou  psicólogo)  definir  e  triar  os  casos  considerados  como
emergência/urgência dentro de sua área de atuação. 

✔ Os  casos  que  NÃO  se  enquadrem  como  atendimento  de  emergência/urgência  serão
atendidos por ordem de chegada na Divisão de Medicina, no horário do TAD.

✔ Nas Divisões de Odontologia, Fisioterapia e Psicologia, os casos que  NÃO  se enquadrem
como atendimento de emergência/urgência serão atendidos com hora marcada, através
de consulta previamente agendada junto ao Departamento de Saúde. 

✔ NÃO é permitido ao militar comparecer para atendimento em uniforme de TFM (somente
para  Fisioterapia),  ainda  que  este  seja  o  uniforme  do  dia,  exceto  em  situações
emergenciais;

✔ O horário de atendimento, em dias de rotina em que não há TFM ocorrerá a partir das
08h30 e nos dias de rotina em que há TFM ocorrerá a partir das 09h30.
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Treinamento Físico MIlitar

Tem como missão principal disseminar a importância da prática regular de atividade física
com a mudança de comportamento dos militares e adesão a uma vida mais saudável. Estes valores
são  alcançados  com  as  aulas  de  TFM  ministradas  para  os  cursos  de  carreira  e  eventos  que
envolvam os militares da tripulação. Além desta atribuição, o departamento é responsável pela
aplicação do TAF Inicial e Anual de carreira e curricular.

As  instalações  voltadas  para  o  TFM  contam  com:  Piscina  25m;  Ginásio  Poliesportivo  Oficial;
Academia de Musculação; Pista de Cross Fit e Campos de Futebol. 

Competições Esportivas:

Paralelo às missões primordiais, o DEF é responsável por promover o desenvolvimento do
esporte  junto  aos  alunos,  estimular  a  participação  dos  mesmos  em  competições  regionais  e
desenvolver o espírito de camaradagem entre os componentes das Forças Armadas. Desta forma,
os alunos dos Cursos de Carreira têm a oportunidade de vivenciar competições como: MAREXAER
(Campeonato  de  Escolas  de  Sargentos  das  FFAA);  Área  Rio-MB;  Campeonatos  regionais  de
"Orientação" e "Corrida Rústica" e CPM - "Circuito Poder Marítimo" Remo em Escaler.

Serviços: Diariamente o DEF presta atendimento na Musculação e Piscina nos seguintes horários:

Segunda à Sexta-feria-
TFM- 06h45 às 08h20h
Alomoço-12h00 às 13h00
Pós-LIC- 16h00 às 18h00
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Assistência Religiosa

Na  Marinha  do  Brasil,  o  Serviço  de  Assistência  Religiosa  tem  por  finalidade  “prestar
Assistência Religiosa e  espiritual  aos  Militares,  aos  Servidores Civis  das  Organizações  Militares
(OM) e às  suas  famílias,  colaborando com as atividades de educação moral” (DGPM 502 -  3ª
Revisão).

Isso obedece à sadia compreensão do Artigo 5 da Constituição Federal, que  assegura a
liberdade religiosa ao povo brasileiro.

Culto Evangélico Missa

Terça-feira e Quinta-feira às 12:30h Todos os dias às 07h 

Oração do Terço – Sexta-feira às 12.30h 

Serviço de Capelania do CIASC
(apoiado pelas instalações do PROFESP)

Capela do CNIG 

“Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento” 
Provérbios 2.6 
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Pista de Liderança

O Corpo de Fuzileiros Navais, por intermédio da Escola de Liderança do Centro de Instrução

Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), criou a primeira pista de liderança militar do Brasil, sendo

inaugurada  em 29 de agosto de 2013, pelo Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais,

Almirante-de-Esquadra  (FN)  Fernando  Antonio  Siqueira  Ribeiro,   recebendo  o  nome  Pista  de

Liderança Sargento  Lucas,  uma singela  homenagem feita  pelo Contra-Almirante  (FN)  Nélio  de

Almeida, à época comandante deste Centro, em reconhecimento ao amor e dedicação à Marinha

evidenciado pelo referido militar.

A pista de liderança tem como propósito contribuir para o desenvolvimento da capacidade

de liderança de Oficiais e Praças da Marinha do Brasil, o que pode se estender a outras Forças

singulares  e  auxiliares,  além  de  empresas  civis  que  solicitarem  e  forem  autorizadas  pelo

comandante.

 A  pista,  fisicamente,  é  composta  de  dez  estações,  com  eventos  fixos  e  móveis  e

operacionalmente está organizada em três módulos:  básico, intermediário e avançado. Para sua

execução é feito  briefing onde as normas de segurança e regras de execução são devidamente

apresentadas, cabe ressaltar que foi elaborado um Tema Tático  para atender as pequenas frações

de tropa onde é exigido,  além da execução do evento,  raciocínio para responder as questões

apresentadas, proporcionando um alto nível de adestramento.

Após a execução da Pista é realizado um  debriefing,  sobre o desempenho das equipes,

obedecendo-se aos aspectos de liderança.
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Centro de Operações de Paz
O Centro de Operações de Paz de Caráter Naval (COpPazNav) prepara militares da Marinha

do Brasil (MB), de outras Forças Armadas, Forças Auxiliares e Militares de Nações Amigas, assim
como civis dos quadros de servidores da própria Força Naval e de outros orgãos e instituições,
para as operações de paz. Consoante às orientações do Comandante da Marinha, a Força Naval
deve  concentrar  esforços  visando  obter  maior  visibilidade  das  atividades  relacionadas  às
Operações  de  Paz,  principalmente  as  de  caráter  naval,  e  na  consolidação  das  experiências
adquiridas.  Nesse  sentido,  o  COpPazNav  possui  papel  de  grande  relevância,  como  centro
depositário e disseminador de conhecimentos e experiências adquiridas no âmbito das operações
de paz e humanitárias,  contribuindo com o Setor  Operativo da MB. Além disso,  é  o  vetor de
organização e execução de eventos, de alcance nacional e internacional, da MB no âmbito das
operações de paz e humanitárias, contribuindo para o pensamento e a formulação de doutrina
para tais operações.

O  COpPazNav  conta,  para  o  desempenho  de  suas  tarefas,  com  um  banco  de  dados
atualizado  de  instrutores,  com  reconhecida  experiência  em  missões  de  paz  e  humanitárias,
capacitados em cursos no Brasil e exterior, pertencentes a outras Organizações Militares da MB,
que são empregados nas instruções e demais atividades afetas ao âmbito das Operações de Paz e
Humanitárias. Em Janeiro de 2020, o UN MTF  (Maritime Task Force) course recebeu o Certificado
de Treinamento do DPO (Departamento de Operações de Paz da ONU), no qual foi reconhecido
como o primeiro curso internacional de preparação específica para Oficiais de Estado Maior de
uma Força Tarefa Marítima.

Telefones:

Fixo: 55-021-3386-4512

Funcional: 55-021-99765-0321
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Centro de Simulação do CFN

O Sistema de Jogos Didáticos - SJD é um simulador construtivo que teve o início de sua
concepção  e  desenvolvimento  na  década  de  1990,  no  antigo  CAOCFN  (hoje  C-APA-CFN),  em
parceria com a PUC-Rio. Visava preencher uma lacuna existente, à época, da necessidade de uma
ferramenta para a condução de Jogos de Guerra - JG, dentro do contexto das operações anfíbias,
no nível tático, precipuamente didático e dentro da metodologia sistêmica. O SJD atualmente é
um simulador empregado em diversos JG seja com o propósito didático ou o analítico.

O propósito da ferramenta é proporcionar ao estado-maior o exercício do controle da ação
planejada, seja no ambiente do ensino (didático) ou no operativo (analítico). 
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Centro de Ensino à Distância

Está diretamente subordinado à Superintendência de
Ensino e é responsável por prestar apoio pedagógico e tecnológico aos cursos conduzidos nessa
modalidade. 

Telefone:

Fixo: 55-021-2467-5241 
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Biblioteca do CFN

O acervo da Biblioteca do CFN é especializado em assuntos de natureza militar, orientado
para  o  aprimoramento  da  formação  do  Fuzileiro  Naval,  e  também  em  assuntos  como
Administração,  Ciência  Política,  Ciência  Social,  Economia,  Estratégia,  Geografia,  Geopolítica,
História do Brasil, História Naval, Liderança, Relações Internacionais e mais.

A  Biblioteca  possui  em  seu  catálogo  livros,  manuais,  relatórios,  CDs,  DVDs,  obras  de
referência (dicionários, enciclopédias e atlas), e periódicos nacionais e internacionais, que ganham
destaque  pela  notoriedade  dos  artigos  publicados.  Encontram-se disponíveis,  entre  outros,  as
revistas  Âncoras  e  Fuzis,  O  Anfíbio,  Revista  da  Escola  de  Guerra  Naval  e  Revista  Marítima
Brasileira.  Na relação de periódicos internacionais,  são destaques revistas como Marine Corps
Gazette, Proceedings, Jane’s e Military Review. A Biblioteca do CFN disponibiliza, ainda, tanto para
consulta, quanto empréstimo, as publicações listadas no Programa de Leitura Profissional. 
Funcionamento: De Segunda a Sexta-feira, das 7h30min às 18h00.

Participação na Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede BIM) 
A REDE BIM visa à integração e ao intercâmbio do acervo de todas as bibliotecas existentes

no âmbito da Marinha, por meio de uma única base de dados, utilizando o Sistema Pergamum 
como gerenciador de bibliotecas, o que proporciona uma consulta unificada. Como participante da
Rede, a Biblioteca do CFN oferece, além da consulta ao acervo de mais de 30 bibliotecas da 
Marinha, o empréstimo entre bibliotecas e a facilidade de o usuário reservar obras e renovar 
empréstimos, via intranet ou internet, de todas as bibliotecas integradas. 
Serviços:

✔ Consultas on-line ao acervo – Rede BIM; 
✔ Empréstimo automatizado; 
✔ Empréstimo entre bibliotecas integradas; 
✔ Espaço reservado com oito computadores para trabalhos e consultas. 
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PROFESP
O Programa "Forças no Esporte" - PROFESP, foi desenvolvido por intermédio de uma 

parceria entre os Ministérios do Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da 
Defesa, tendo como base o Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. 

O PROFESP-CIASC atende a cerca de 500 crianças  e  adolescentes,  de  9  a  17 anos,  em
situação  de  vulnerabilidade  social  da  Ilha  do  Governador,  tem  a  finalidade  de  promover  a
valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania,  a inclusão e a integração
social dos beneficiados por meio do acesso à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e
de atividades socialmente inclusivas. A seguir apresentamos algumas atividades realizadas pelo
programa:

✔ Laboratório de língua francesa
✔ Aulas de inglês
✔ Canto e Violão
✔ Esportes
✔ Projeto Navegar
✔ Distribuição de cestas básicas e kits de higiene e limpeza
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Auditório e Sala Almirante Santa Cruz
Auditório do CFN no CIASC

Com capacidade de atender um público superior a 600 pessoas nele, normalmente, são
realizados os eventos de grande vulto. Em 2020, passou por uma grande reforma visando atender
em melhores condições aos alunos e palestrantes convidados.

Sala Almirante Santa Cruz
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Situada no prédio de Ensino é equipada com lousa interativa,  equipamentos de som e
possui cadeiras dispostas de forma similar as dos auditório. 
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Estacionamentos 
Estacionamento a bordo e no CNIG

As vagas destinadas ao Corpo Discente encontram-se localizadas na Região em torno da
Pista  de  Pentatlo  Militar.  Os  Oficiais-Alunos  estacionarão  seus  veículos  atrás  do  Auditório  do
CIASC. 

Não estão autorizados a permanência e nem o pernoite de veículos nos estacionamentos
da Agência do Banco do Brasil,  posto de Atendimento do Banco Santander,  área da Capela e
Ambulatório.  Tais  estacionamentos  deverão  ser  utilizados  apenas  pelo  período  de  tempo
necessário à utilização dos serviços prestados nos respectivos locais de atendimento.
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Facilidades do CIASC
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✔ SALA DE RECREAÇÃO
✔ ALOJAMENTO -  a cada  militar-aluno  é  acautelado  um  armário  pelo  qual  será

responsabilizado pela sua manutenção e bom estado. 
✔ DORMITÓRIO - O CIASC NÃO dispõe de camas para todos os militares alunos matriculados

nos diversos cursos de carreira e extracarreira. Dessa forma a prioridade de acomodação
nos dormitórios é para a divisão de serviço e para os militares residentes. Incluem-se nesse
caso os militares de Nações Amigas.  

✔ CAIXA DE SUGESTÕES -  Existem distribuídos em diversos locais caixas de sugestões nas
quais deverão ser depositadas sugestões pertinentes a fim de contribuir para a melhoria do
andamento do serviço conduzido no CIASC. Incentiva-se a todos fazerem uso desse recurso
de forma criteriosa.

✔ LAVANDERIA – para ser utilizada após o expediente e nos finais de semana. 
✔ PAIOL DE PERTENCES PESSOAIS – localizado no alojamento de praças alunos, é utilizado

para a guarda de malas das praças de Nações Amigas. 
✔ SALA DE ESTUDO -  localizada no alojamento do C-Esp-HabSG / C-Ap é dotada de uma

estrutura  mínima e  adequada  para  que  o  aluno destes  Cursos  possam  estudar  sem a
necessidade de ir até a uma sala de aula. Utilizada nos horários fora do expediente e nas
rotinas de domingo, inclusive nos dias de licença de pagamento. 
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Cursos de Carreira

Nº SIGLA CURSOS PROPÓSITO PÚBLICO ALVO

1 E-Qte-Ganf Estágio de
Qualificação

Técnica em Guerra
Anfíbia

Qualificar  os  GM  (FN)  para  o
exercício  das  funções  de  caráter
operativo  de  Comandante  de
Pelotão  de  Fuzileiros  Navais
(PelFuzNav)  em  complementação
à formação do oficial.

Ser  Guarda-Marinha
Fuzileiro Naval 

2 C-ApA-CFN Curso de
Aperfeiçoamento

Avançado do
Corpo de Fuzileiros

Navais

Destina-se  a  aprimorar  os
conhecimentos  científicos
tecnológicos  e  doutrinários  dos
Oficiais  Fuzileiros  Navais  para  o
exercício  operativo  de  cargos  e
funções  em  Estados-Maiores  de
Unidade  (Nível  Batalhão)  e
Grupamentos  Operativos  de
Fuzileiros  Navais  (GptOpFuzNav)
até  o  nível  de  Unidade  Anfíbia
(UAnf),  com  ênfase  no  caráter
expedicionário  das  Forças  de
Fuzileiros Navais, visando adequar
a  capacitação  à  velocidade  da
evolução tecnológica e doutrinária
militar no nível tático de condução
da guerra.

Oficiais  FN  e  de
nações amigas

3 C-Esp-HabSG Curso Especial de
Habilitação para

Promoção a
Sargento  

Preparar  Praças  do  Corpo  de
Fuzileiros  Navais  (CFN)  para  o
exercício  das  funções  peculiares
aos  graus  hierárquicos  iniciais  da
graduação de Sargento.

CB-FN

4 Est-HabSG Estágio de Preparar  os  Cabos  do  Quadros CB  do  Quadro
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Habilitação a
Sargento

Especiais  selecionados  para  o
curso para o exercício das funções
típicas da graduação  de terceiro –
sargento.

Especial

5 C-FSG-MU Curso de
Formação de

Sargento Músico 

Preparar  Praças  do  Corpo  de
Fuzileiros  Navais  (CFN)  para  o
exercício  das  funções  peculiares
aos  graus  hierárquicos  iniciais  da
graduação de Sargento.

PE-FN

6 C-AP-AT Curso de
Aperfeiçoamento

em Artilharia 

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  Praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Artilharia (AT).

3º SG-FN-AT

7 C-Ap-BD Curso de
Aperfeiçoamento

em Blindados 

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  Praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Blindados (BD).

3ºSG-FN-ES

8 C-AP-CN Curso de
Aperfeiçoamento
em Comunicações

Navais 

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  Praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Comunicações Navais (CN).

3º SG-FN-CN

9 C-AP-CT Curso de
Aperfeiçoamento

em Corneta e
Tambor

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  Praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Corneta e Tambor (CT).

3ºSG-FN-CT

10 C-AP-EG Curso de
Aperfeiçoamento

em Engenharia

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Engenharia (EG).

3ºSG-FN-EG

11 C-AP-ES Curso de
Aperfeiçoamento

em Escrita e
Fazenda

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  Praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Escrita e Fazenda (ES).

3ºSG-FN-ES

12 C-AP-ET Curso de
Aperfeiçoamento

em Eletrônica

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Eletrônica (ET).

3º SG-FN-ET
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13 C-AP-IF Curso de
Aperfeiçoamento

em Infantaria

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  das  praças
especializadas  para  exercerem as
funções  operativas  de
comandante  de  Grupo  de
Combate (GC) e, eventualmente, a
de  comandante  de  Pelotão  de
Fuzileiros Navais (PelFuzNav).

3º SG-FN-IF

14 C-AP-MO Curso de
Aperfeiçoamento

em Motores e
Máquinas

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Motores e Máquinas (MO).

3°SG-FN-MO

15 C-AP-MU Curso de
Aperfeiçoamento

em Música

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  de  Praças
especialistas  para  execução  das
tarefas  técnico-profissionais  em
Música (MU).

3ºSG-FN-MU

16 C-Espc-AT Curso de
Especialização em

Artilharia

Habilitar  o  Soldado   Fuzileiro
Naval   para   a   execução   das
tarefas  técnico-profissionais   em
Artilharia (AT).

Soldado  Fuzileiro
Naval

17 C-Espc-BD  Curso de
Especialização em

Blindados

Habilitar o Soldado Fuzileiro Naval
para  a  execução  das  tarefas
técnico-profissionais em Blindados
(BD).

Soldado  Fuzileiro
Naval

18 C-Espc-CN Curso de
Especialização em

Comunicações
Navais

Habilitar o Soldado Fuzileiro Naval
para  a  execução  das  tarefas
técnico-profissionais  em
Comunicações Navais(CN).

Soldado  Fuzileiro
Naval

19 C-Espc-CT Curso de
Especialização em
Corneta e Tambor

Habilitar o Soldado Fuzileiro Naval
para  a  execução  das  tarefas
técnico-profissionais em Corneta e
Tambor (CT).

Soldado  Fuzileiro
Naval

20 C-Espc-EG Curso de
Especialização em

Engenharia

Habilitar o Soldado Fuzileiro Naval
para  a  execução  das  tarefas
técnico-profissionais  em
Engenharias (EG).

Soldado  Fuzileiro
Naval

21 C-Espc-ET Curso de
Especialização em

Eletrônica

 Habilitar o Soldado Fuzileiro Naval
a  execução  de  tarefas  técnico-
profissionais em Eletrônica (ET).

Soldado  Fuzileiro
Naval

22 C-Espc-IF Curso de
Especialização em

Habilitar o soldado Fuzileiro Naval
para  exercer  as  funções  de

Soldado  Fuzileiro
Naval
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Infantaria Comandante de Esquadra de Tiro
em  um  Pelotão  de  Fuzileiros
Navais 

23 C-Espc-MO Curso de
Especialização em

Motores e
Máquinas

Habilitar o Soldado Fuzileiro Naval
para  a  execução  das  tarefas
técnico-profissionais  em  Motores
e Máquinas.

PRAÇAS FN

24 C-ApGAnfE Estágio de
Qualificação

Técnica em Guerra
Anfíbia

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  dos  Oficiais
FN/QC-FN/AFN  para  o  exercício
das  funções de caráter  operativo
de Comandante de Companhia de
Fuzileiros Navais (CiaFuzNav) 

Ser  segundo-Tenente
FN/QC-FN/AFN  e  ter
realizado  E-Qte-Ganf
ou CFO

25 C-ApGAnfE/EAD Estágio de
Qualificação

Técnica em Guerra
Anfíbia e

Expedicionária a
Distância

Atualizar  e  ampliar  os
conhecimentos  dos  Oficiais
FN/QC-FN/AFN  nomeados  de
2014 a 2017 que cursaram o Curso
de  Especialização  de  Guerra
Anfíbia  (C-Espc-GAnf)/Estágio
Especial  de  Guerra  Anfíbia  (E-
EGAnf),  para  o  exercício  das
funções de caráter operativo até o
nível de Subunidade.

Oficiais
FN/QC-FN/AFN

nomeados de 2014 a
2017 que cursaram o

Curso de
Especialização de
Guerra Anfíbia (C-

Espc-GAnf)/Estágio
Especial de Guerra
Anfíbia (E-EGAnf)
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Cursos Extracarreira

Nº SIGLA CURSOS PROPÓSITO PÚBLICO ALVO

1 E-QTEsp-OpEsp Estágio de
Qualificação

Técnica Especial
em Operações

Especiais

Habilitar  Cabos  e  Soldados
Fuzileiros  Navais  para  auxiliar  os
Comandos  Anfíbios  (ComAnf)  no
planejamento  e  na  execução  de
Operações  Especiais  de  Fuzileiros
Navais.

Ser  Cabo  Fuzileiro
Naval,  exceto  da
especialidade  de
Corneta  e  Tambor,
desde que não tenha
previsão de realizar o
C-Esp-HabSG nos três
anos subsequentes ao
Estágio,  ou  Soldado
Fuzileiro  Naval,  que
não  tenha  previsão
de  realizar  o  C-Espc
no ano subsequente.

2 C-Esp-ComAnf Curso Especial de
Comandos

Anfíbios

Preparar  oficiais  e  praças  para  o
planejamento  e  a  execução  de
Operações  Especiais  de  Fuzileiros
Navais.

Oficiais e praças. 

3 C-ESP-ASEMSO-
FN/EAD

Curso de
Assessoria em

Estado Maior para
Suboficiais

Fuzileiros Navais

Habilitar  os  Suboficiais  Fuzileiros
Navais  para  o  exercício  das
funções de assessoria em Estado-
Maior.

Suboficiais-FN

4 C-Esp-Av-
DefNBQR                                                                            

Curso Especial
Avançado de

Defesa Nuclear,
Biológica, Química

e Radiológica                                                                                                                       

Suplementar  os  conhecimentos
dos  Oficiais,  Suboficiais  e
Sargentos  da  Marinha  do  Brasil
(MB)  obtidos  por  ocasião  da
realização  do  C-Esp-DNBQR,  de
outras  Forças  Armadas  e

Ser  Oficial,  Suboficial
ou  Sargento  da
Marinha  do  Brasil
(MB)  e  possuir  o  C-
Esp-DNBQR;  de
outras  Forças
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Auxiliares,  bem  como  de  Nações
Amigas,  que  possuam  curso
equivalente,  para  o  exercício  de
funções de Comando e Controle e
compondo  Estado-Maior,  em
operações  relacionadas  à  Defesa
Nuclear,  Biológica,  Química  e
Radiológica.

Armadas e Auxiliares,
bem como de Nações
Amigas, que possuam
curso equivalente.  Os
alunos  de  Nações
Amigas  deverão  ter
domínio  da  língua
portuguesa. 

5 C-Esp-
ComFCLAnf

Curso Especial de
Comando de

Fração de Carro
Lagarta Anfíbio

Destina-se  a  preparar  Oficiais  e
Sargentos  do Corpo de Fuzileiros
Navais para o exercício de funções
inerentes ao Comando de Frações
de Carro Lagarta Anfíbio (CLAnf).

Ser  Oficial  CFN,
preferencialmente
designado para servir
ou  estar  servindo  no
BtlVtrAnf.  Ser
Sargento  do CFN das
especialidades  de
MO, IF, CN e AT.  

6 C-ESP-
DesmHum

Curso Especial de
Desminagem

Preparar  militares para atuar em
missões  de  Desminagem
Humanitária  sob  a  égide  de
organismo internacionais.

1.  Para  Oficiais  do
CFN:  -  ter  realizado,
com  aproveitamento,
o  Estágio  de
Qualificação  Técnica
Especial  em
Engenharia  de
Combate  para  Oficial
(E-QTESP-EngComb-
Of);  e   -ter  sido
aprovado  no  TSI  de
Espanhol.  2.  Para
praças  do  CFN:  -  ter
realizado  ,  com
aproveitamento  ,  o
Curso  de
Aperfeiçoamento  em
Engenharia  (C-Ap-
EG);  e  -  ter  sido
aprovado  no  TSI  de
Espanhol.  3.  Para
Oficiais  e  Praças  do
Exército  Brasileiro  e
Nações  Amigas:  -  ter
formação na área  de
Engenharia  de
Combate;  e   -  ter
conhecimento  do
Idioma Espanhol. 
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7 C-Esp-GE-
GptOpFuzNav

Curso Especial de
Guerra Eletrônica
de Grupamentos

Operativos de
Fuzileiros Navais

Preparar  Oficiais  e  Praças  para  o
exercício  de  atividades  atinentes
ao  planejamento  e  emprego  da
capacidade  de  Guerra  Eletrônica
(CGE)  em  proveito  dos
Grupamentos  Operativos  de
Fuzileiros
Navais (GptOpFuzNav).

Oficiais  Subalternos,
2°/3°SG. Se Oficial FN
possuir  o  C-Esp-
OfCom ou habilitação
em eletrônica na EN.
Se  Oficial  QC-FN
possuir  o  C-Esp-
OfCom ou graduação
nas  áreas  de
engenharia  elétrica,
eletrônica,
telecomunicações,
computação  ou
controle  de
automação. Se Oficial
AFN possuir  o  C-Esp-
OfCom  ou
Aperfeiçoamento  em
Comunicações
Navais(CN  ou
Eletrônica(ET) quando
Praça. Se 2°/3°SG ser
aperfeiçoado  nas
especialidades  de  CN
ou ET. 

8 C-Esp-LogOf Curso Especial de
Logística para

Oficiais

Destina-se  a  preparar  Oficiais  do
CFN  para  o  desempenho  de
funções  administrativas  e/ou
operativas relacionadas à logística
e  ao  apoio  de  serviços  ao
combate.

Ser  Oficial  do  CFN,
preferencialmente,
no Posto de Primeiro
Tenente ou superior.

9 C-Esp-MecAL Curso Especial de
Mecânico de

Armamento Leve

Preparar  praças  para  o  exercício
de  manutenção  e  reparo,  até  3º
escalão, do  armamento leve, em
uso no Corpo de Fuzileiros Navais

Suboficiais,  Sargentos
e Cabos

10 C-ESP-MecAP Curso Especial de
Mecânico de
Armamento

Pesado

Preparar  Sargentos  para  o
exercício  das  tarefas  de
manutenção  do  armamento
pesado,  em  uso  no  CFN,  até  o
nível de 3º escalão

Sargentos

11 C-Esp-MntOV Curso Especial de
Manutenção
Orgânica de

Viaturas

Habilitar  Oficiais,  Suboficiais  e
Sargentos  em  Manutenção  de
viaturas Operativas 

Oficiais,  Suboficiais  e
Sargentos

12 C-Esp- Curso Especial de Destina-se  a  preparar  Oficiais  da  Ser  selecionado  por
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NECONREF Negociação em
Conflitos com

Tomada de Reféns 

MB para comporem as Equipes de
Negociação  Distritais  (END),  bem
como  constituírem  grupos  de
assessoramento em Gabinetes de
Crises  que envolvam invasões  de
instalações  da  MB  e  tomada  de
reféns.

seu  Comandante,
Tendo como aptidões
pessoais  as
constantes  de  Carta
de  Instrução
especificas  do
ComOpNav,  para
atuar  como
negociador  em
situações  de  crise;
Fazer  parte  ou  estar
indicado para compor
o  Grupo  de
Negociação  Distrital
e/ou  Grupo  de
Assessoramento  em
Gabinetes  de  Crise
que  envolvam
invasões  em
instalações  da  MB  e
tomadas  de  reféns;
Permanecer  ao  GERR
OPESP/  GERR  MEC;
 Possuir  Investigação
para  Credenciamento
“Grau  Dois”  e
CREDSEG
RESERVADO;  e  
 Ter  sido  indicado
pelo  Comando  do
Distrito  Naval  onde
estiver servindo. 

13 C-Esp-OfCom Curso Especial de
Oficial de

Comunicações

Prepara  Oficiais  para  o  exercício
de  funções  de  Oficial  de
Comunicações em OM até o nível
de Unidade  e,  eventualmente no
nível de Força.

Oficiais  Subalternos
FN;QC-FN e AFN 

14 C-EXP-EMBCAR Curso Expedito de
Embarque e

Carregamento

Suplementar a habilitação técnico-
profissional  dos  militares  do  CFN
para  o  exercício  das  funções  de
Oficial  de  Embarque  o  de
Ajudante do Oficial  de Embarque
e Carregamento, conforme o nível
de conhecimento requerido.

Para  oficiais:
-  ser  oficial
subalterno, (FN), (QC-
FN)  ou  (AFN);  e
-  no  caso  de  2°  TEN
(FN),  ter  cumprido
pelo  menos  um ciclo
de  adestramento
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completo  em
Unidades  da  FFE.
II  –  Para  Praças:
-  ser  Sargento  do
CPCFN.

15 C-Exp-ReMIM-
PR

Curso Expedito
para Reparo e

Manutenção de
Instrumentos
Musicais para

Praça                                                                                                                          

Suplementar  a  qualificação
técnico-profissional das Praças das
especialidades  de  Música  e  de
Corneta e Tambor,  habilitando-as
à  realização  de  reparo  e
manutenção  de  2º  e  3º  escalões
em instrumentos musicais.

Praças  das
especialidades  de
Música  e  de  Corneta
e Tambor

16 C-Exp-SopFN Curso Expedito de
Saúde nas

Operações de
Fuzileiros Navais                                                                                 

Destina-se  a  suplementar  a
habilitação  técnico-profissional
dos Oficiais do Corpo de Saúde da
Marinha,  Oficiais  RM2  dos
Quadros  de  Médicos,  Cirurgiões-
dentistas  e  Apoio  à  Saúde  e  das
Praças  da  especialidade  de
Enfermagem  (EF)  para  o
desempenho de tarefas de Apoio
de  Saúde  nas  Operações  de
Fuzileiros Navais.

Ser  Oficial  do  Corpo
de Saúde da Marinha;
Ser  Oficial  RM2  do
Quadro  de  Médicos,
Cirurgiões Dentistas e
Apoio  à  Saúde;  e
Ser  praça  da
especialidade  de
Enfermagem

17 C-EXP-TE Curso Expedito de
Técnica de Ensino

Suplementar a habilitação técnico-
profissional  dos  Oficiais,  Praças  e
Civis,  a  fim  de  capacitá-  los  a
planejar,  conduzir  e  avaliar  as
atividades  de  ensino,  de  acordo
com as concepções adotadas pela
MB para o Ensino Naval. 

1  -  Se  Oficial  ou
Praça: 
a) Exercer a função de
Instrutoria em Cursos
o  Sistema  de  Ensino
Naval (SEN) 
b)  Estar  designado
para  a  função  de
Instrutoria  por
Portaria ou Ordem de
Serviço  do
Comandante  da  OM
responsável  pela
condução do (s) Curso
(s); ou  
c) Atuar efetivamente
nas  equipes  do
serviço de Orientação
Educacional  (SOE),
Serviço  de4
Orientação
Pedagógica  (SOP)  ou

- 33 de 39 -



Nº SIGLA CURSOS PROPÓSITO PÚBLICO ALVO

setor correlatado das
OM responsáveis pela
divulgação  de  Cursos
do SEN.  
2 – Se Civil da MB: 
a)  ser  Professor  da
disciplina do Curso (s)
do SEN; ou  
b) atuar efetivamente
nas  equipes  de  SOE,
SOP  ou  setor
correlato  das  OM
responsáveis  pela
condução  de  Cursos
do SEN.  
3 – se militar civil ou
milita extra Marinha: 
a)  existência  de
vagas. 
b)  autorização
concedida  pela
Administração Naval.

18 E-AtuCtCFN Estágio de
Atualização para

Corneteiros
Fuzileiros Navais

Atualizar  os  conhecimentos,
aprimorando  o  desempenho
técnico-profissional  dos  Cabos,
Terceiros e Segundos Sargentos da
especialidade  de  Corneta  e
Tambor

Cabos,  Terceiros  e
Segundos  Sargentos
da  especialidade  de
Corneta e Tambor

19 E-OpPazNaval Estágio de
Operações de Paz
de Caráter Naval

Destina-se a preparar Oficiais para
participarem de Operações de Paz
de  Caráter  Naval,  quer  sejam
aquelas conduzidas sob a égide da
Organização das Nações Unidas ou
as  executadas  em  atendimento
aos  compromissos  internacionais
firmados pela Marinha do Brasil.

MILITARES - I – Fazer
parte  ou  estar
indicado para compor
uma  Força-Tarefa
Marítima  ou  navio
que  participará  de
Operações de Paz de
Caráter Naval ou que
atenderá  aos
compromissos
internacionais,
firmados  pela
Marinha do Brasil; II –
Obter  parecer
favorável  do
Comando  do  Pessoal
de  Fuzileiros  Navais,
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caso  não  seja  Oficial
da  MB;  e   III  –  Ter
parte  ou  estar
indicado  pelo
Comando  de
Operações  Navais  ou
pelo  Comando-Geral
do  Corpo  de
Fuzileiros Navais.

20 E-
PrepContOpPaz

Estágio
Preparatório de
Contingentes de

Tropa para
Operações de Paz

Destina-se  a  preparar  militares
selecionados  para  a  composição
de  um  GptOpFuzNav  em
Operações de Paz da ONU.

Militares.  Ser
selecionado  para
compor  os
GptOpFuzNav
designado  para
Operação  de Paz.

21 E-PrepInst-CA Estágio de
Preparação para

Instrutoria do
Corpo de Alunos

Destina-se  a  atualizar  os
conhecimentos militares de praças
para  exercerem  a  função  de
Instrutores do Corpo de Alunos.

Ser  instrutor  do
Corpo  de  Alunos  ou
estar  assim
designado.

22 E-QTEsp-Lid Estágio de
Qualificação

Técnica Especial
em Liderança

Suplementar a habilitação técnico
profissional de Oficiais, Suboficiais
e Sargentos em liderança.

Oficiais,  Suboficiais  e
Sargentos

23 E-QTEsp-MoMil Estágio de
Qualificação

Técnica Especial de
Motorista Militar
de Viatura Leve

Suplementar a habilitação técnico-
profissional de oficiais subalternos
e  praças  para  a  operação  e
manutenção  básica  de  viaturas
operativas  leves,  inclusive  com
unidade acoplada, reboque, desde
que  o  peso  bruto  não  exceda  a
três mil e quinhentos quilogramas
e cuja lotação não exceda a oito
lugares, excluído o do motorista.

Oficiais subalternos e
Praças

24 E-QTEsp-
MoMiP

Estágio de
Qualificação

Técnica Especial
para Motorista

Militar de Viatura
Pesada 

Suplementar a habilitação técnico-
profissional de oficiais subalternos
e  praças  para  a  operação  e
manutenção  básica  de  viaturas
operativas  Pesada,  inclusive  com
unidade acoplada, reboque, semi-
reboque ou articulada.

Oficiais subalternos e
Praças

25 E-QTEsp-
PelMtrP

Estágio de
Qualificação

Técnica Especial
em Pelotão de
Metralhadora

Qualificar os Primeiros/Segundos-
Tenentes Fuzileiros FN, A-FN e QC-
FN  e  Praças  graduadas  para  o
emprego da Metralhadora Pesada.

Primeiros/Segundos-
Tenentes  Fuzileiros
FN,  A-FN  e  QC-FN  e
Praças graduadas
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Pesada 
26 E-QTEsp-

PelMrt81mm
Estágio de

Qualificação
Técnica Especial
em Pelotão de

Morteiros 81mm

Qualificar os Primeiros/Segundos-
Tenentes  FN,  A-FN  e  QC-FN  e
Praças graduadas para o emprego
do Morteiro 81mm.

Primeiros/Segundos-
Tenentes  FN,  A-FN  e
QC-FN  e  Praças
graduadas

27 E-QTEsp-PelPtr Estágio de
Qualificação

Técnica Especial
em Pelotão de

Petrechos

Qualificar os Primeiros/Segundos-
Tenentes e Praças graduadas para
o  emprego  tático  do  Pelotão  de
Petrechos.

Primeiros/Segundos-
Tenentes FN e QC-FN
e Praças graduados

28 E-QTEsp-
PitaSubFrações

Estágio de
Qualificação

Técnica Especial de
Preparação de
Instrutores em

Tática de
Subunidades e

Frações

Qualificar os Instrutores do CIASC
para  conduzirem  exercícios  no
terreno,  além  de  atualizar  os
conhecimentos  destes  sobre
Operações  Terrestres  e  Anfíbias,
nos  aspectos de manobra  e seus
apoios nos níveis de SU e frações,
de  acordo  com  a  atribuição  de
cada um nos respectivos níveis de
instrução

Instrutores do CIASC

29 E-QTEsp-PMC Estágio de
Qualificação

Técnica Especial de
Preparação para

Mudança de
Categoria

Preparar  praças  do  CFN  para  a
realização do exame de mudança
de  direção  para  mudança  de
categoria da Carteira Nacional de
Habilitação  (CNH),
especificamente para “D”.

Praças

30 E-QTEsp-
PrepInst-CIASC

Estágio de
Qualificação

Técnica Especial de
Preparação de
Instrutores do

CIASC

Destina-se  a  preparar  para  o
exercício da atividade docente os
militares  designados  para  a
instrutoria  no  CIASC,  no  que  diz
respeito às particularidades deste
Centro.

Oficiais e Praças

31 E-QTEsp-OpPsc-
Of/Pr

Estágio de
Qualificação

Técnica Especial
em Operações

Psicológicas para
Oficiais

Destina-se  a  preparar  Oficiais
Intermediários e subalternos para
exercer as funções de Assessor e
planejador  de  Operações
Psicológicas no âmbito da MB. Tal
preparo,  capacita-os,  em  tempo
de paz, crise ou conflito armado, a
planejar e conduzir campanhas de
operações  psicológicas  no  nível
tático  e  possibilita  comandar  ou
integrar  um  Destacamento  de
Operações Psicológicas (DOP).

Oficiais
Intermediários  ou
Subalternos
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32 C-Esp-DefNBQR Curso Especial de
Defesa Nuclear,

Biológica, Química
e Radiológica

Destina-se  a  preparar  Oficiais  e
Praças  do  Corpo  de  Fuzileiros
Navais  (CFN)  para  o  exercício  de
atividades  relativas  à  Defesa
Nuclear,  Biológica,  Química  e
Radiológica (DefNBQR).

Ser  Oficial  (FN)/(QC-
FN)/(AFN)  ou  Praça
(FN);  Estar  apto  no
Teste  de  Avaliação
Física  e  na  Inspeção
de Saúde

33 C-Esp-
SegProtAut

Curso Especial de
Segurança e
Proteção de
Autoridades

Destina-se  a  preparar  Suboficiais,
Sargentos  e  Cabos  do  Corpo
Auxiliar  de  Praças  (CAP)  para  a
execução  das  tarefas  atinentes  à
segurança  e  à  proteção  de
autoridades.

Ser  Suboficial,
Sargentos e Cabos do
Corpo  de  Praças  da
Armada  (CPA);
Possuir, até a data de
conclusão  do  Curso,
Carteira  Nacional  de
Habilitação  –
categoria  “B”  ou
superior,  dentro  do
prazo  de  validade,
não  sendo  aceita
“permissão  par
dirigir”;Ter  sido
aprovado no teste de
Maneabilidade  de
Direção,  aplicando
pela CiaPolBtlNav

34 C-ESP-Mnt-LG Curso Especial de
Manutenção  do

Obuseiro 105MM
Light GUN L118 

Habilitar  militares  da
especialidades  de  Artilharia  e
Infantaria,  a  realizar  a
manutenção  Obuseiro  105mm
Light Gun L 1 18.

Ser  praça  da
especialidade  de  AT
ou IF.

35 E-Prep-PME Estágio
Preparatório de
Português para

Militares
Estrangeiros

Preparar  militares  estrangeiros
para a compreensão dos aspectos
componentes  da  Língua
Portuguesa  utilizados  na
comunicação oral e escrita.

Oficiais e Praças

36 C-Esp-
OpPazNaval   

Curso Especial de
Operações de Paz
de Caráter Naval

Preparar  Oficiais  para
participarem de Operações de Paz
de  Caráter  Naval,  quer  sejam
aquelas conduzidas sob a égide da
Organização das Nações Unidas ou
as  executadas  em  atendimento
aos  compromissos  internacionais
firmados  pela  Marinha  do  Brasil
no  combate  às  atividades  ilícitas
por via marítima. 

Oficiais  

37 E-QTEsp-COVID- Estágio de Qualificar  Oficiais  e  Praças  da Oficiais e Praças
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19 Qualificação
Técnica Especial de
Atuação Contra a
Proliferação do

COVID-19

Marinha  do  Brasil  para  atuarem
atividades contra a proliferação do
COVID-19.

38 E-QTEsp-COVID-
19-EAD

Estágio de
Qualificação

Técnica Especial de
Atuação Contra a
Proliferação do

COVID-19

Qualificar  Oficiais  e  Praças  da
Marinha  do  Brasil  para  atuarem
atividades contra a proliferação do
COVID-19.

Oficiais e Praças
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Canais de Comunicação

Atendimento telefônico
Sala de Estado: (21) 3386-4569 

Superintendência de Ensino: (21) 3386-4548 

Assessoria de Comunicação Social: (21) 3396-1955, RETELMA 8129-2488

Atendimento presencial
O atendimento no CIASC ocorre de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h15 às

15h00.

Fale Conosco
http://www.ciasc.mb/?q=contact

Sítios
intranet: http://www.ciasc.mb/
internet: www.marinha.mil.br/ciasc
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