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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) iniciou, em 
7 de Janeiro, o Período de Adap-
tação para os candidatos aprova-
dos no Exame de Conhecimentos, 
na Seleção Psicofísica e no Teste 
de Suficiência Física, constantes 
do Processo Seletivo de Admissão 
às Escolas de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (PS EFOMM/ 
2019).
O período de Adaptação tem du-
ração de três semanas, com o 

Os adaptandos da Escola 
de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante 
obtiveram, em sua terceira 
semana de Adaptação, o 
primeiro contato direto com 
um navio Mercante. Entre os 
dias 21 e 23 de Janeiro de 
2019, os 180 futuros alunos 
realizaram visitas nos Navios-
Tanque Piraí e Pirajuí que 
se encontram no estaleiro 
Renave, ambas embarcações 
foram construídas em 1990. 
A visita ao navio é um 
marco importante para os 
futuros Oficiais da Marinha 
Mercante, que iniciam agora 
suas carreiras, podendo 
conhecer melhor a rotina de 
vida a bordo e a operação de 
um navio.

Adaptação EFOMM 2019 - CIAGA
propósito de receber a documen-
tação do candidato, promover a 
sua integração na estrutura orga-
nizacional do CIAGA e permitir a 
ambientação como a rotina e as 
atividades de aluno da EFOMM.
Nessa ocasião, os 173 candidatos 
selecionados (128 do sexo mascu-
lino e 45 do sexo feminino), dentre 
eles 7 candidatos estrangeiros (3 
de Cabo Verde, 2 do Paraguai e 2 
do Panamá), são instruídos sobre a 
conduta militar e realizam tarefas 
práticas e teóricas que permitem 

aferir o condicionamento físico de 
cada um e a aptidão para iniciar 
as atividades curriculares, sob os 
cuidados médicos e nutricionais 
necessários.
Depois desse período, os 
candidatos, doravante alunos, 
serão integrados ao Corpo de 
Alunos do CIAGA para iniciar o 
Curso de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante nas áreas 
de Náutica ou Máquinas, com 
duração de três anos, em regime 
de internato.

EFOMM realiza Visitações aos Navios Piraí e Pirajuí, 
durante o Período de Adaptação 2019
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Durante os dias 21, 22, e 23 de Janeiro de 2019, os 
adaptandos da Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM) participaram do adestra-
mento na Pista de Liderança, localizada no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC). 
Com exercícios organizados em estações, a Pista de 
Liderança tem como objetivo testar o comportamento 
dos participantes quando submetidos a desafios que 
envolvem trabalho em equipe, pressão psicológica e 

Adaptandos da EFOMM participam de 
Adestramento na Pista de Liderança

atitudes rápidas. Dessa maneira, a atividade propor-
ciona uma oportunidade de exercer e desenvolver a 
habilidade de cooperação e liderança, habilidades es-
senciais em um profissional.
Ao final, os adaptandos recebem o parecer de todo 
desenvolvimento da atividade, sendo alertados aos 
erros e instruídos à correção. Ressalta-se também, a 
conexão entre as situações ali impostas e a realidade 
da vida a bordo, caracterizando assim, mais uma 
etapa para a preparação do futuro Oficial. 

No dia 25 de janeiro de 2019, foi 
realizada, no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), 
a cerimônia de Entrega de Platinas 
dos Alunos do 1º ano da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM). O evento, que 

Cerimônia de Entrega de Platina dos 
Alunos do 1º Ano da EFOMM

marcou o fim da adaptação dos 
alunos recém-ingressos na EFO-
MM, contou com a presença dos 
padrinhos, madrinhas e familiares 
dos alunos.
Na sequência, ocorreu a sole-
nidade de entrega de barretes 

de adaptadores e auxiliares aos 
alunos do terceiro e segundo ano, 
respectivamente, os quais foram 
voluntários para a função, abdi-
cando do seu período de férias a 
fim de contribuírem para a for-
mação dos novos alunos.
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No dia 1º de fevereiro de 2019, 
no Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA), foi re-
alizada a Aula Inaugural do Cur-
so de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM), que 
marca o início do ano letivo, com 
a presença do Diretor de Portos e 
Costas, Vice-Almirante ROBERTO 
GONDIM CARNEIRO DA CUNHA, 
do Comandante do CIAGA, Con-
tra-Almirante AMINTAS DA SILVA 
VIAMONTE, de autoridades navais, 
da Comunidade Marítima, de pro-
fessores e do Corpo de Alunos. 
Como objetivo de colaborar com a 
formação dos futuros mercantes, a 
Capitã de Longo Curso HILDELENE 
LOBATO BAHIA, primeira mulher 
a comandar um navio no Brasil, 
ministrou a aula para 473 alunos, 
sendo 118 alunas. O tema 
apresentado foi: “Empoderamento 
das mulheres na Comunidade 
Marítima”.
Esse tema foi selecionado pela Or-
ganização Marítima Internacional 

CIAGA realiza Aula Inaugural do Curso de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante

(IMO), para 2019, como uma opor-
tunidade para aumentar a consci-
entização sobre a importância da 
igualdade de gênero e ressaltar a 
significante contribuição que reali-
zam as mulheres de todo o mundo 
no setor marítimo.
A Comandante HILDELENE de-
fendeu a desmitificação de que o 
ambiente a bordo é hostil, sendo 

possível trabalhar, em harmonia, 
marinheiros e marinheiras em uma 
mesma tripulação. O CIAGA busca 
incentivar os alunos e solidificar sua 
formação por meio da transmissão 
de conhecimento de mercantes ex-
perientes. A Capitã de Longo Cur-
so HILDELENE é um exemplo que 
motiva os alunos a seguirem a car-
reira marítima.
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No dia 19 de fevereiro de 2019, foi 
realizada, no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), 
a Cerimônia de abertura do Ano 
Esportivo da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM). O calendário esportivo 
do CIAGA, para o ano de 2019, 

CIAGA realiza Abertura do Ano Esportivo da EFOMM

é constituído de um conjunto de 
competições internas e externas 
como MERCAER, XI MERCNAV, 
Dia do ComCA, Regatas à vela e 
a remo constantes do Calendário 
anual da Federação de Vela do 
Estado do Rio de Janeiro e do 
Circuito Poder Marítimo de Remo 

em Escaler, competições de corrida 
de orientação e diversos amistosos 
desportivos. Para os alunos, é 
uma grande oportunidade para 
desenvolver a formação moral 
por meio do esporte, estimular a 
confraternização e estreitar laços 
de camaradagem.

No dia 27 de fevereiro de 2019, foi 
realizada a Cerimônia alusiva ao 48º 
aniversário do Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA), que 
foi inaugurado em 12 de janeiro de 
1971. O evento foi presidido pelo Di-
retor-Geral de Navegação, Almirante 
de Esquadra LEONARDO PUNTEL, e 
contou com a presença de Ex-Coman-
dantes do CIAGA, representantes da 
Comunidade Marítima, tripulação, jo-
vens do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP) e ex-alunos.
Na oportunidade, os ex-alunos 
puderam rever as instalações onde 
estudaram, em companhia de seus 
familiares, além de reencontrar 
amigos de turma. Ao final, a tripulação 
e alunos da Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) 
desfilaram em continência ao Diretor-
Geral de Navegação, acompanhados 
pelos ex-alunos e jovens do PROFESP.  
No evento, foi concedido o título 
“Amigo do CIAGA” às personalidades 
civis e instituições que cooperaram e 
divulgaram as atividades do Centro 
de Instrução Almirante Graça Aranha.
Nesse último ano, diversas atividades 
ocorreram neste Centro de Instrução, 

CIAGA realiza Cerimônia alusiva ao 48º aniversário

em destaque a inauguração dos 
Simuladores de Passadiço e de Praça 
de Máquinas, além do Simulador de 
Operações Comerciais Marítimas. 
Atualmente, o CIAGA possui 473 
alunos na EFOMM e tem previsão de 
formar e qualificar 3.019 aquaviários 

nos diversos cursos do Ensino 
Profissional Marítimo em 2019.
Dessa forma, por meio de investimento 
em tecnologia de ponta e da 
capacitação profissional, o CIAGA 
trabalha para que o ensino possibilite 
alto desempenho na carreira marítima.
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No dia 8 de março de 2019, o 
Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) comemorou 
o Dia Internacional da Mulher em 
homenagem àquelas que compõem 
a força de trabalho feminina desta 
Organização Militar.
Na ocasião, o Contra-Almirante 
AMINTAS DA SILVA VIAMONTE, 
Comandante deste Centro de 
Instrução, presenteou, com 
flores, militares, Servidoras 
Civis, professoras e funcionárias 
da Fundação de Estudos do 
Mar (FEMAR), exaltando o 
“Empoderamento das mulheres 
na Comunidade Marítima”, tema 
escolhido pela Organização 
Marítima Internacional para 2019, 
e enaltecendo a delicadeza, o 

O CIAGA Comemora O Dia Internacional da Mulher

dinamismo, o entusiamo e o 
comprometimento das mulheres 
nas atividades do CIAGA.
Além do caráter festivo e 
comemorativo, a celebração do Dia 
Internacional da Mulher, no CIAGA, 

buscou fortalecer a conscientização 
de todos quanto à igualdade de 
gênero e à importância crescente 
das mulheres na sociedade 
mundial.
Parabéns a todas mulheres!

No domingo, dia 10 de março de 2019, os alunos da 
Escola de Formação da Marinha Mercante (EFOMM), 
em clima de integração, participaram da 14ª CISM 
Day Run - Corrida da Paz 2019, no Posto 6 em 
Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O evento 
reuniu mais de 2 mil participantes para também 
celebrar o lema “Amizade través do esporte”.
A Corrida da Paz acontece, anualmente, para 

CIAGA participa da 14ª CISM DAY RUN  
Corrida da Paz 2019

comemorar a criação do Conselho Internacional 
de Esporte Militar (CISM). O objetivo, segundo os 
organizadores, é integrar as Forças Armadas e a 
sociedade por intermédio do esporte, contribuindo 
para a paz mundial. A Corrida da Paz é coordenada 
pelo Ministério da Defesa e, neste ano, o Comando 
da Aeronáutica foi o responsável pela organização e 
execução do evento.
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No dia 21 de março de 2019, o 
Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu 
a visita do Presidente da Escola 
Náutica Infante D. Henrique 
(ENIDH) de Portugal, o Sr. LUIS 
FELIPE BATISTA, acompanhado 
pelo Vice-Presidente dessa Escola, 
Professor LUIS MENDONÇA. A 
ENIDH é a única escola pública 
nacional de formação marítima de 
Portugal, oferece graduação em 
Náutica, Máquinas, Engenharia 
Eletrotécnica Marítima, Gestão 
de Transporte e Logística, e 
Gestão Portuária, cursos de 
aperfeiçoamento em Náutica 
e Máquinas e cursos técnicos 
destinados a formar quadros 
intermediários capazes de realizar 
atividades de manutenção e 
reparos em navios.
Durante o encontro, o Comandante 
do CIAGA, Contra-Almirante 
AMINTAS DA SILVA VIAMONTE, 

CIAGA recebe visita do Presidente da Escola de 
Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) de Portugal

apresentou as instalações do 
Centro de Instrução, como as 
Salas de Aulas, os Laboratórios, 
os Simuladores de Passadiço e de 
Praça de Máquinas, o Grêmio de 
Vela e os Camarotes dos alunos da 
Escola de Formação de Oficiais da 

Marinha Mercante (EFOMM).
Ainda nesta ocasião, foram inicia-
das tratativas e aprofundamento 
de diálogo entre as autoridades, 
de modo a permitir uma análise 
das possibilidades de cooperação 
entre as Instituições futuramente.



CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE

8

O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIA-
GA), no dia 28 de março de 2018, reinaugurou a 
Sala Ambiente de Navegação (G-104), patrocinada 
pela “De Moura Shipping LTDA.” desde 2007. A sala 
de aula passou por ampla modernização, incluindo 
reforma estrutural e de acabamentos, além de troca 
de equipamentos.
Estiveram presentes na reinauguração o Diretor-Geral 
de Navegação, Almirante de Esquadra LEONARDO 
PUNTEL, o Comandante do CIAGA, Contra-Almirante 

CIAGA reinaugura Sala Ambiente de Navegação

No dia 14 de maio de 
2019, o CIAGA participou 
da Feira de Informação 
Profissional do Colégio 
Militar do Rio de Janei-
ro (CMRJ). A Assessoria 
de Comunicação Social, 
apoiada pelosalunos inte-
grantes do Jornal Pelicano 

CIAGA 
Participa 
de Feira de 
Informação 
Profissional 
do Colégio 
Militar do Rio 
de Janeiro

►

AMINTAS DA SILVA VIAMONTE, o Superintendente 
de Ensino, Contra-Almirante (RM1) CID AUGUSTO 
CLARO JUNIOR, o Capitão de Longo Curso SÉRGIO 
DE MOURA, presidente da “De Moura Shipping LTDA”, 
além de membros da Comunidade Marítima, militares, 
professores e alunos. 
Por meio dessa parceria, os alunos da Escola de For-
mação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) e do 
Programa do Ensino Profissional Marítimo (PREPOM) 
ganham infraestruturas modernas e confortáveis para 
se dedicarem aos estudos náuticos.
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No dia 17 de maio de 2019, o Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) realizou a Cerimônia 
de Juramento à Bandeira dos 167 alunos do 1º ano da 
Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM). O evento foi presidido pelo Diretor-Geral 
do Pessoal da Marinha, Almirante de Esquadra 
RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE. Estiveram 
presentes na cerimônia o Diretor de Portos e Costas, 
Vice-Almirante ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA 

Alunos do 1º Ano da EFOMM Juram à 
Bandeira

CUNHA, o Presidente do Centro de Capitães da 
Marinha Mercante, Comodoro ÁLVARO JOSÉ DE 
ALMEIDA JÚNIOR, e o Comandante do CIAGA, Contra-
Almirante AMINTAS DA SILVA VIAMONTE, além de 
ex-comandantes do CIAGA, membros da comunidade 
marítima e familiares dos alunos. A Cerimonia foi 
revestida de muita vibração e entusiasmo por parte 
dos alunos, que agora estão incorporados à Marinha 
do Brasil.

da Escola de Formação de 
Oficias da Marinha Mer-
cante (EFOMM), montou 
estande informativo para 
divulgação dos cursos da 
EFOMM e do Programa do 
Ensino Profissional Maríti-
mo (PREPOM). Os alunos 
da EFOMM trocaram in-
formações e experiências 
com alunos CMRJ, que 
ficaram entusiasmados 
com a amplitude de pos-
sibilidades da carreira de 
Oficial da Marinha Mer-
cante. O CIAGA apoia e 
incentiva o intercâmbio 
de conhecimento entre 
os Colégios Militares e o 
Centro de Instrução.



CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE

10

Em maio de 2019 o Setor de Inscrições 
do Centro de Instruções Almirante Graça 
Aranha (CIAGA) realizou o primeiro aten-
dimento ao público, marcado por meio do 
Sistema de Agendamento Eletrônico de 
Atendimento (AEA), disponível no Portal do 
CIAGA, na internet, conforme cronograma 
de implementação proposto pela Diretoria 
de Portos e Costas. Esse recurso tecnológi-
co permite ao usuário reservar data e 
horário para ser atendido, reduzindo assim 
o tempo de espera para obter o serviço. 
Inicialmente, o sistema disponibiliza ape-
nas agendamento para solicitação de 
certidões, certificados, currículos e diplo-
mas, mas, futuramente, todos os serviços 
poderão ser marcados pelo AEA. O CIA-
GA está constantemente se aperfeiçoando 
e investindo em novas tecnologias para 
atender, com dinamismo e eficiência, aos 
profissionais da Marinha Mercante.

CIAGA Implanta Agendamento Eletrônico de 
Atendimento ao Público

O Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha 
(CIAGA) realizou, nos dias 
24 e 25 de maio de 2019, a 
XLII MERCNAV. A competição, 
cujo objetivo é promover 
a interação e o espírito 
esportivo entre futuros 
homens do mar, reuniu os 
alunos do Colégio Naval e 
da Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM),que disputaram 10 
modalidades esportivas. 
A EFOMM saiu vitoriosa nas 
seguintes modalidades: Remo 
Escaler (Feminino), Futebol de 
Campo, Orientação (Feminino 
e Equipe), Judô (Médio e 
Pesado), Basquete, Xadrez, 
Atletismo (Arremesso de Peso) 
e a Vela (J24, Escaler, Laser 
Radial e Laser Standard). Ao 
final da competição, o Colégio 
Naval sagrou-se campeão da 
XLII MERCNAV.

CIAGA 
realiza XLII 
MERCNAV



CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE

11

No dia 28 de maio de 2019, no Centro 
de Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA), foi realizada a palestra 
“Mudanças de Comportamento na 
Sociedade”, do programa Operação 
Lei Seca, proferida pela Coordenadora-
Geral da Operação Lei Seca, Delegada 
da Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro VERÔNICA STIEPANOWEZ 
DE OLIVEIRA, e sua equipe. Durante 
a palestra, os alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) foram instruídos 
sobre as transformações causadas na 
sociedade depois do início da Operação 
Lei Seca, ouviram depoimentos de 
vítimas de acidentes de trânsito causado 
por ingestão de álcool e participaram 
de dinâmicas que mostraram o risco de 
dirigir após ingerir bebidas alcoólicas. A 
Lei Seca foi criada com objetivo muito 
claro: salvar vidas nas ruas e estradas 
do Brasil. Sua tarefa mais importante é a 
educação dos motoristas. Mudanças de 
comportamento geram transformações 
positivas e profundas na sociedade.

Coordenação da “OPERAÇÃO LEI SECA” 
realiza Palestra no CIAGA
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No dia 29 de maio de 2019, foi realizada 
no Centro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA) palestra abordando o tema 
“Conhecendo o Tribunal Marítimo”, proferida 
pelo Presidente do Tribunal Marítimo, Vice-
Almirante (RM1) WILSON PEREIRA DE LIMA 
FILHO. Durante a palestra, os alunos da 
Escola de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) foram instruídos sobre as 
atribuições do Tribunal Marítimo, tais como 
julgar os acidentes e fatos da navegação, 
manter o registro geral das embarcações e 
dos armadores de navios brasileiros, além 
de apresentar diversos casos de acidentes 
da navegação que são julgados por aquele 
Tribunal. 
Ao final, houve espaço para perguntas, 
ocasião em que os alunos puderam esclarecer 
suas dúvidas sobre o tema. O CIAGA se 
empenha em contribuir para a ampliação e 
consolidação do conhecimento de Direito 
Marítimo dos alunos da EFOMM, tornando a 
formação mais sólida para os futuros homens 
do mar.

Tribunal Marítimo Realiza Palestra no CIAGA


