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CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

DECRETO Nº 6.932/2009

Com o objetivo  de  dar  visibilidade e transparência  às
ações,  o  Centro  de  Instrução  Almirante  Alexandrino
(CIAA)  apresenta  sua  Carta  de  Serviços  ao  Cidadão,
com  informações  sobre  os  principais  serviços
disponibilizados aos cidadãos e usuários.
O documento é inspirado no Decreto nº 6.932/2009, que
trata de questões relativas ao atendimento ao cidadão
no  Poder  Executivo.  Entre  as  atividades  prestadas  à
sociedade,  a  Controladoria  disponibiliza  serviços  de
ouvidoria e de atendimento aos pedidos de informação,
relacionados à Lei de Acesso a Informação (LAI), além
de atividades de capacitação (cursos/treinamentos) em
suas áreas de atuação.
O  CIAA  tem  o  propósito  de  capacitar  Praças  dos
diversos Corpos e Quadros para o exercício, na paz e na
guerra,  das  funções  previstas  nas  Organizações
Militares da Marinha.Para consecução do seu propósito,
cabem ao CIAA as seguintes tarefas:
I Ministrar Cursos de Formação para Praças da ativa e
da reserva, que lhe forem determinados;
II Ministrar Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento
para Praças, que lhe foremdeterminados; e
III  Ministrar  Cursos  Especiais,  Expeditos  e
extraordinários, que lhe forem determinados.



Canais de Atendimento ao Cidadão

O Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) está sediado no seguinte endereço:

Avenida Brasil, nº 10.940, Penha - Rio de Janeiro/RJ.

O CIAA disponibiliza as seguintes formas de contato para o usuário:

Atendimento presencial:
Segunda a Sexta-Feira
Manhã: 08h às 11h30; e
Tarde: 13h às 15h30.

– Atendimento telefônico:
Sala de Estado: (21) 2126-6211
Divisão de Medicina: (21) 2126-6154
Núcleo de Assistência Social: (21) 2126-6100
Quartel de Marinheiros: (21) 2126-6171
Cursos de Formação: (21) 2126-6075
Secretaria Escolar: (21) 2126-6086 / 6088

– Sítio Eletrônico:
https://www.marinha.mil.br/ciaa/E-mail:contato@ciaa.mar.mil.br
Caso deseje fazer algum comentário, solicitar esclarecimento adicional ou encaminhar sugestões
e/ou críticas, utilize o endereço de e-mail e logo entraremos em contato.



ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Assistência Religiosa

Serviços Requisito
Para

Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

Assistência
Religiosa (Missas

3ª e 5ª às 12h,
Cultos 2ª e 4ª às
12h, Confissões

(agendadas),
Aconselhamentos

(agendados),
Unção dos
Enfermos

(agendado)

Atendimento
presencial /
individual 

www.ciaa.mb ou
telefone (21)2126-

6194, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às
16h.

O tempo de espera
para o

atendimento
presencial na

Capela será de, no
máximo, quinze

(15)
minutos.

http://www.ciaa.mb/


NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CIAA (NAS)

Dar acesso aos direitos de Cidadania e benefícios, por meio do atendimento às necessidades e da reflexão orientada sobre
a problemática vivenciada, de forma a identificar alternativas para o seu enfrentamento, promover a saúde e a qualidade de
vida das pessoas e da coletividade, estabelecer parcerias a fim de obter ou ampliar facilidades para a Família Naval.

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CIAA (NAS)

Serviços Requisito
Para

Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

- Serviço Social

- Psicologia   

- Triagem

O NAS presta atendimento,
nas áreas acima, às

seguintes Organizações
Militares: CIAA, Ambulatório

Naval da Penha (ANP),
Grupamento de Fuzileiros

Militares,
servidores civis

e seus
dependentes.

O atendimento
se dará

mediante
papeleta de

encaminhamento
assinada pelo

encarregado do
militar ou por

telefone, quando
se referir às OM

assistidas.

O acesso se faz,
inicialmente, pelo
atendimento na

triagem
(momento em
que o caso é

avaliado e
encaminhado
para uma das

assistências ou
orientação social)

O NAS do
CIAA está
localizado

entre o
prédio da

garagem e
a

academia.

Telefones
para

contato:

O atendimento é prestado
nos seguintes dias e
horários: segundas e

quartas-feiras das 09h às
16h e terças e quintas-feiras

das 08h às 16h.

No entanto, o horário das
14h30 às 16h são

destinados, exclusivamente,
aos alunos do CIAA e

Com o
serviço

prestado
pela

triagem,
não

existe
demanda
reprimida

.



Navais do Rio de Janeiro
(GptFNRJ), Casa do

Marinheiro (CMN), Centro de
Educação Física Adalberto
Nunes (CEFAN), Base de

Abastecimento da Marinha no
Rio de Janeiro (BAMRJ),

Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha (CIAGA),

Laboratório Farmacêutico da
Marinha (LFM) e Centro de

Medicina Operativa da
Marinha (CMOpM). 

conforme o caso. 2126-6219
ou retelma
8134-6219.

CIAGA.

Às sextas-feiras são,
inicialmente, destinadas à
expediente interno para

elaboração de documentos
técnicos. Contudo, em
casos excepcionais e

havendo necessidade de
apoio, o atendimento será

prestado a qualquer
momento.



SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO (SUEN)

ESCOLA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO

A Escola de Cursos de Formação (ECF) tem como propósito formar militares sob a égide dos princípios da hierarquia e
disciplina. Os alunos são preparados para desempenhar suas funções considerando os valores militares que orientam as
atividades desenvolvidas durante a vida na caserna, assim como o exercício da liderança. Para alcançar esse fim, a ECF
possui a maior estrutura escolar do Centro de Instrução Almirante Alexandrino; seu corpo docente é constituído de militares
da ativa e da reserva,  que possuem em sua maioria  cursos de graduação e que desenvolveram experiência em suas
carreiras a bordo dos navios e instalações de terra da Marinha do Brasil.

A ECF contribui também para o aprimoramento profissional ministrando cursos expeditos para militares da Marinha do
Brasil,  de outras Forças Armadas e  de Forças Auxiliares,  permitindo uma capacitação maior  para o  exercício  de suas
respectivas funções. Com o alto espírito de corpo inerente à tripulação desta Escola, a ECF possui também a missão de
formar  marinheiros para marinhas estrangeiras amigas,  em especial  a  namibiana,  ratificando assim o compromisso de
contribuir com a formação militar-naval e técnica daqueles militares estrangeiros. Esta é a Escola de Cursos de Formação
que se empenha em fornecer a melhor instrução militar naval possível, dentro dos preceitos que regem a vida militar.



Escola de Formação

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-FMN-NAM
(Curso de

Formação de
Marinheiros

para a
Namíbia).

Militares
indicados pela

Marinha da
Namíbia.

Atendimento
presencial,
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mbou
telefone (21) 2126-

6057, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às
16h.

Quinze (15) meses

C-Esp-
HabSG
(Curso

Especial de
Habilitação

para
Promoção a
Sargento).

Ser Cabo e
aprovado na

prova de
habilitação ao

curso.

Atendimento
presencial.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6057, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às
16h.

Três (03) meses

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-FSG-QTPA
(Curso de

Formação de
Sargentos

para Ingresso
no Quadro

Técnico de
Praças da
Armada).

Ser aprovado em
concurso público.

Atendimento
presencial.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e

disciplina

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6057, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às
16h.

Sete (07) meses

C-FCB-CAP
(Curso de

Formação de
Cabos para
Ingresso no

Corpo Auxiliar
da

Armada).

Ser aprovado em
concurso público.

Atendimento
presencial.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e

disciplina

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6057, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às
16h.

Seis (06) meses

Est-HabSG
(Estágio de

Habilitação a
Sargento).

Tempo de serviço
e indicação.

Atendimento
presencial.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e

disciplina

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6057, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às
16h.

Três (03) meses

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


CURSOS EXPEDITOS (C-Exp)

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Exp-TE-Pr
(Curso

Expedito
Técnica de
Ensino para

Praças).

Ser instrutor ou
estar indicado em
Ordem de Serviço

para função de
instrutoria,
servindo

preferencialmente
em OM de

Ensino, inclusive
extraMB.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb,
telefone (21) 2126-
6057 ou Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. Seis (06)
turmas/ano.

Quatro (04)
semanas.

http://www.ciaa.mb/


ESCOLA VIRTUAL – ENSINO A DISTÂNCIA

CURSOS EXPEDITOS (C-Exp)

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Exp-
IMGEXCEL-PR-

EAD (Curso
Expedito

deImplementação
da Gestão por

Excelência para
Praças a

distância).

Ser Praça Especializada
ou servidor civil

assemelhado, além de
satisfazer os requisitos

específicos exigidos para
os Cursos Expeditos e
Especiais a Distância.

PGI

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb,
telefone (21) 2126-
6057 ou Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

 Das 07h30 às 
6h.

Duas (02)
turmas/ano.

Quinze (15)
dias.

C-Exp-INDIC-PR-
EAD (Curso
Expedito  de

Indicadores de
Desempenho
para Praças a

distância).

Ser Praça Especializada ou
servidor civil assemelhado,

além de satisfazer os
requisitos específicos

exigidos para os Cursos
Expeditos e Especiais a

Distância. PGI

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb,
telefone (21) 2126-
6057 ou Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 
às16h.

Vinte (20) dias.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Exp-P5SP-PR-
EAD (Curso
Expedito do

Programa 5S
Pleno   para

Praças a
distância).

Ser Praça Especializada
ou servidor civil

assemelhado, além de
satisfazer os requisitos

específicos exigidos para
os Cursos Expeditos e
Especiais a Distância.

PGI

Atendimento
presencial /
individual

formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb,
telefone (21) 2126-
6059 ou Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

 Das 07h30 às 
16h.

Vinte e cinco
(25) dias.

C-Exp-EQUI-PR-
EAD (Curso

Expedito
deEquipe

Eficazes   para
Praças a

distância).

Ser Praça Especializada
ou servidor civil

assemelhado, além de
satisfazer os requisitos

específicos exigidos para
os Cursos Expeditos e
Especiais a Distância.

PGI

Atendimento
presencial,
individual 

formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb,
telefone (21) 2126-
6059 ou Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

 Das 07h30 às 
16h.

Vinte e cinco
(25) dias.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


CURSO ESPECIAL

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Esp-
FeGGEXCEL-

PR-EAD
(Curso

Especial de
Ferramentas
Gerenciais
Aplicadas à
Gestão por
Excelência

para Praças a
distância).

Ser Praça
Especializada ou

servidor civil
assemelhado, além de
satisfazer os requisitos

específicos exigidos
para os Cursos

Expeditos e Especiais
a Distância.

PGI

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6059, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Pronto

Atendimento).

Das 07h30 às 16h. Vinte (20) dias.

http://www.ciaa.mb/


ESCOLA DE ARMAMENTO E CONVÉS

Os cursos da Escola de Armamento e Convés abrangem as especialidades da Marinhado Brasil,  cuja função garante a
detecção e aquisição, ataque e destruição do alvo, bemcomo as tarefas relativas à manutenção e ao aspecto marinheiro do
navio. Na Escola, osfuturos profissionais aprendem de forma teórica e prática como desenvolver as atividades inerentes a
cada especialidade.  A Escola,  enquanto  funcionou  no  Centro  de  Instrução  Almirante  Wandenkolk,  era  denominada de
“Escola de Sistema de Armas”.Nesse período, conduziu o ensino das especialidades de Artilharia (AT), Armas Submarinas
(AS) e Direção de Tiro (DT). Hoje, está situada no CIAA, como parteintegrante da formação de Cabos e Sargentos das
profissões  de  Armamento  (AM),Direção  de  Tiro  (DT)  e  Manobras  e  Reparos  (MR)  que,  no  final  de  um  período
deaproximadamente um ano, integrarão as guarnições dos navios da Esquadra Brasileira,exercendo suas especialidades no
cumprimento da tarefa de patrulhamento e garantia domar territorial do país.



CURSO ESPECIAL (C-ESP)

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-AP-AM (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Armamento).

Ser Cabo
Especializado em

Armamento,
aprovado em

concurso interno e
com parecer

favorável da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mbou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. MAR/DEZ

C-AP-DT (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Direção de

Tiro).

Ser Cabo
Especializado em
Direção de Tiro,

aprovado em
concurso interno e

com parecer
favorável da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-AP-MR (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Manobras e

Reparos).

Ser Cabo
Especializado em

Manobras e
Reparos, aprovado
em concurso interno

e com parecer
favorável da CPP.

Atendimento
presencial
/individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV 

C-Espc-AM
(Curso de

Especialização
em Armamento).

Três (03) anos de
serviço, indicação da

CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. FEV/NOV

C-Espc-DT
(Curso de

Especialização
em Direção de

Tiro).

Três (03) anos de
serviço, indicação da

CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. FEV/NOV 

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Espc-MR
(Curso de

Especialização
em Manobras e

Reparos).

Três (03) anos de
serviço, indicação da

CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV 

C-Espc-SQ
(Curso de

Especialização
em Segurança

do Tráfego
Aquaviário).

Três (03) anos de
serviço, indicação da

CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/OUT

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


CURSO ESPECIAL (C-ESP)

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Exp-MAN-
40MM-MK3-

OF/PR (Curso
Expedito de

Manutenção de
1o

Escalão do
Canhão 40mm

MK3).

Ser Especializado
e/ou Aperfeiçoado

em
Armamento/Direção

de Tiro.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Pronto

Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/MAI

C-Exp-MAN-
RTN-30X-

OF/PR
(CursoExpedito
deManutenção
de 1º Escalão

do Radar RTN-
30X)

Ser Especializado
e/ou Aperfeiçoado

em
Armamento/Direção

de Tiro.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6067, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Pronto

Atendimento).

Das 07h30 às 16h. MAR/MAI

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

Oriunda da fusão entre as Escolas de Paioleiros e de Escrita e Fazenda, ocorrida em 1978, a atual Escola de Administração
atua em conjunto com as demais Escolas do CIAA na formação profissional, nos níveis de especialização e aperfeiçoamento,
dos Cabos e Sargentos da nossa Marinha. Está especificamente atuando na profissionalização das Praças que exercerão
suas  atividades  no  âmbito  administrativo  das  Organizações  Militares.  Para  tanto,  direciona  seus  esforços  para  a  boa
execução  do  ensino  em  prol  das  atividades  a  serem  desenvolvidas  profissionalmente  pelos  Cabos  e  Sargentos  das
especialidades  de  Paiol(PL)eEscrita  (ES),  além  daquelas  a  serem  exercidas  pelos  Sargentos  Aperfeiçoados  em
Administração(AD). Ademais,também está plenamente engajada, por meio de Instrutores especializados e da utilização de
seus laboratórios, na execução do Projeto Marinheiro Cidadão e na realização de Cursos Expeditos, ambos na área de
Informática.



CURSOS

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Ap-ES (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Escrita).

Ser Cabo
Especializado em

Escrita.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Ap-PL (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Paiol).

Ser Cabo
Especializado em

Paiol.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Ap-AD (Curso
de

Aperfeiçoamento
em

Administração).

Ser Cabo
Especializado em

Administração.

Atendimento
presencial
/individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mbou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV 

C-Esp-ES
(Curso de

Especialização
em Escrita).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Esp-PL
(Curso de

Especialização
em Paiol).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


CURSOS EXPEDITOS

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

C-Exp-OpMicro-PR
(Curso Expedito de

Op.
Microcomputadores).

PGI/BONO Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Três (03)
Turmas/Ano.

10 dias.

C-Exp-OpRedes-PR
(Curso Expedito de

Op. de Redes).

PGI/BONO Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Três (03)
Turmas/Ano.

Dez (10) dias.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Exp-Sup-Linux-PR
(Curso Expedito de

Sup. Linux).

C-Exp-OpRedes-
PR.

Atendimento
presencial
/individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Três (03)
Turmas/Ano.

Dez (10) dias.

http://www.ciaa.mb/


ESCOLA DE COMUNICAÇÕES

Habilitar  Marinheiros  e  Sargentos,  do  Quadro  de  Praças  da  Armada  (QPA),  ministrando  disciplinas  que  possibilitem
respectivamente a Especialização e o Aperfeiçoamento, em Comunicações Navais ou em Sinais, de modo que possam
exercer as funções inerentes às suas especialidades nas OM da Marinha do Brasil,  em conformidade com o currículo
aprovado em vigor.



CURSOS

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Ap-CN
(Curso de

Aperfeiçoamento
Comunicação

Naval).

Ser Cabo
Especializado
Comunicação

Naval.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Ap-SI (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Sinais).

Ser Cabo
Especializado em

Sinais.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Esp-ES
(Curso de

Especialização
em

Comunicação
Naval).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial
/individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h.

ABR/NOV

C-Esp-PL
(Curso de

Especialização
em Sinais).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


CURSOS EXPEDITOS

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

GATEWAY DE
HF.

PGI/BONO 

Ser Especializado e/ou
Aperfeiçoado em

Comunicação Naval.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Três (03)
Semanas.

TRANSMISSOR
DE HF –

ET/SRT-7 (C-
Exp- ET-SRT-7-

PR).

PGI/BONO 

Ser Especializado e/ou
Aperfeiçoado em

Comunicação Naval.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Quinze (15) dias.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


DICS (C-Exp-
MAN-DICS-PR).

PGI/BONO 

Ser Especializado e/ou
Aperfeiçoado em

Comunicação
Naval/Eletrônica.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento). 

Das 07h30 às 16h. Quinze (15) dias.

ICS – 3. PGI/BONO
Ser Especializado e/ou

Aperfeiçoado em
Comunicação

Naval/Eletrônica/Direção
de Tiro.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6215, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Três (03)
semanas.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


ESCOLA DE TAIFA

       CURSOS 

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-AP-AR (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Arrumador).

Ser aprovado no
curso de Habilitação

a Sargento.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6253, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-AP-CO (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Cozinheiro).

Ser aprovado no
curso de Habilitação

a Sargento.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6253, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Espc-AR
(Curso de

Especialização
em Arrumador).

Ser Marinheiro com
pré-requisitos.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6253, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. FEV/JUN
(1ª turma).

JUL/NOV
 (2ª turma).

C-Espc-CO
(Curso de

Especialização
em Cozinheiro).

SerMarinheiro com
pré-requisitos.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6253, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. FEV/JUN
(1ª turma).

JUL/NOV
 (2ª turma).

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


CURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

Pedido de
Cooperação
de Instrução
da Escola de
Sargentos de
Logística do

Exército
Brasileiro.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6253, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Pronto

Atendimento).

Das 07h30 às 16h.

http://www.ciaa.mb/


ESCOLA DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA

Criada  em  1978,  no  Centro  de  Instrução  Almirante  Wandenkolk  (CIAW),  na  Ilha  das  Enxadas,  a  Escola  Básica  de
Eletricidade e Eletrônica funcionava ocupando o edifício no 5, com o propósito de dar um maior dinamismo ao ensino e
ampliar os conhecimentos das Praças da Marinha do Brasil. Em 1988, foi transferida para o antigo Quartel de Marinheiros
(QM), hoje denominado Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA). Funcionando atualmente no prédio no 19 do
CIAA, a Escola de EL/ET ocupa aproximadamente uma área de 1.300m2, possuindo dois andares com dezessete salas de
aula, três Laboratórios de Eletricidade, cinco Laboratórios de Eletrônica e dois Laboratórios de Comunicações Interiores.
Nesses  laboratórios  são  ministradas  as  disciplinas  dos  Cursos  de  Aperfeiçoamento  e  Especialização  de  Eletrônica,
Eletricidade, Comunicações Interiores e Cursos Expeditos.



CURSOS 

Serviços Requisito
Para

Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Ap-ET (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Eletrônica)

Ser Cabo
Especializado em

Eletrônica.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6078, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Ap-EL (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Eletricidade).

Ser Cabo
Especializado em

Eletricidade.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6078, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Ap-CI (Curso
de

Aperfeiçoamento
em

Comunicações
Interiores).

Ser Cabo
Especializado em

Comunicações
Interiores.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mbou
telefone (21) 2126-

6078, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Espc-ET
(Curso de

Especialização
em Eletrônica).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6078, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. FEV/DEZ

C-Espc-EL
(Curso de

Especialização
em Eletricidade).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6078, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. FEV/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Espc-CI
(Curso de

Especialização
em

Comunicações
Interiores).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6078, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. FEV/NOV

CURSOS EXPEDITOS

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

C-EXP-IMED
(Instrumentos
de Medidas).

PGI/BONO
Ser Especializado e/ou

Aperfeiçoado em Comunicações
Interiores/Eletrônica/Eletricidade.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb
ou telefone (21)

2126-6078,
Avenida Brasil,

nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. Duas (02)
Semanas.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-EXP-MAN
RADAR

SCANPA/PR
(Curso de

Expedito de
Manutenção de

1o

Escalão do
Radar

Scanpapara
Praças).

PGI/BONO
Ser Especializado e/ou

Aperfeiçoado em Comunicações
Interiores.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb
ou telefone (21)

2126-6078,
Avenida Brasil,

nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. Quatro (04)
Semanas.

C-EXP-MAN
SISCOMAG.

PGI/BONO
Ser Especializado e/ou

Aperfeiçoado em Comunicações
Interiores.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb
ou telefone (21)

2126-6078,
Avenida Brasil,

nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. Duas (02)
Semanas.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-EXP-OP-
MAN AGILOG-

PR.

PGI/BONO
Ser Especializado e/ou

Aperfeiçoado em Comunicações
Interiores.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mbou
telefone (21)
2126-6078,

Avenida Brasil,
nº 10946 –

Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Uma (01)
semana.

C-EXP-
CONESFRE/PR

(Conversores
Estáticos de
Frequência

para Praças).

PGI/BONO
Ser Especializado e/ou

Aperfeiçoado em Comunicações
Interiores.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb
ou telefone (21)

2126-6078,
Avenida Brasil,

nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Duas (02)
Semanas.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-EXP-MAN
EDO-997F

(Curso
Expeditos de
Manutenção
doEDO-997

para Praças).

PGI/BONO
Ser Especializado e/ou

Aperfeiçoado Eletrônica.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mbou
telefone (21)
2126-6078,

Avenida Brasil,
nº 10946 –

Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Quatro (04)
semanas.

http://www.ciaa.mb/


ESCOLA DE MÁQUINAS E ARTÍFICES

Oriunda da fusão entre as Escolas de Máquinas e de Artífices, ocorrida em 2012, tem como origem a antiga Escola de
Mecânica do CIAW, de onde foi transferida para o Quartel de Marinheiros em janeiro de 1989. Em março do mesmo ano
foram iniciados os cursos de especialização e em maio os cursos de aperfeiçoamento. A Escola de Máquinas e Artífices
conduz os cursos de Especialização e Aperfeiçoamento nas especialidades de CA, MA, MO, CP, MT, MG, MC, FIC e ainda
no processo de aprendizagem a escola desempenha o projeto Marinheiro Cidadão oferecendo qualificação profissional aos
marinheiros recrutas, que cumprem o serviço militar obrigatório nos cursos de refrigeração doméstica e de marcenaria. Os
discentes  usufruem de  laboratório  de  refrigeração,  metrologia,  informática,  sistema de  controle  de  monitoramento  das
propulsões e auxiliares (SCAMPA), oficinas de carpintaria, metalurgia, torno e fresa, praticando e habilitando-se aos níveis
de  complexibilidade de  suas  graduações.  Ainda  mais  moderna,  a  Escola  de  Máquinas  e  Artífices  foi  ampliada  com a
mudança e ampliação do Galpão de Máquinas, cuja estrutura compreende salas de aula, laboratórios e exemplares de
objetos experimentais de máquinas. A Escola de Máquinas e Artífices começou entre dificuldades e densas ideias que, ao
longo do tempo, seus eméritos docentes, encarregados e coordenadores aprimoraram seus ideais, tornando a Marinha do
Brasil mais capaz no alcance de seus alvos.



CURSOS 

Serviços Requisito
Para

Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

C-Ap-MO (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Motores).

Ser Cabo
Especializado em

Motores,
aprovado em

concurso interno
e com parecer

favorável da CPP

Atendimento
presencial /
individual 

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Ap-MA (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Máquinas).

Ser Cabo
Especializado em

Máquinas,
aprovado em

concurso interno
e com parecer

favorável da CPP.

Atendimento
presencial /
individual 

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Ap-CA (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Caldeiras).

Ser Cabo
Especializado em

Caldeiras,
aprovado em

concurso interno
e com parecer

favorável da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).  

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Ap-CP (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Carpintaria)

Ser Cabo
Especializado em

Carpintaria,
aprovado em

concurso interno
e com parecer

favorável da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).  

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Ap-MC (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Mecânica)

Ser Cabo
Especializado em

Mecânica,
aprovado em

concurso interno
e com parecer

favorável da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento). 

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Ap-MT (Curso
de

Aperfeiçoamento
em Metalurgia).

Ser Cabo
Especializado em

Metalurgia,
aprovado em

concurso interno
e com parecer

favorável da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).  

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Ap-CAP-FIC
(Curso de

Aperfeiçoamento
para Praças do

CAP com cursos
da

Educação
profissional de

formação
continuada de
Trabalhadores

C-AP-CAP-
FIC).

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento). 

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Espc-
MO(Curso de

Especialização
em Motores).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento). 

Das 07h30 às 16h. FEV/NOV

C-Espc-
MA(Curso de

Especialização
em Maquinas).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Espc-
CA(Curso de

Especialização
em Caldeiras).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Espc-
CP(Curso de

Especialização
em Carpintaria).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Espc-
MC(Curso de

Especialização
em Mecânica).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

C-Espc-
MT(Curso de

Especialização
em Metalurgia).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


C-Espc-
MG(Curso de

Especialização
em Mergulho).

Três (03) anos de
serviço, indicação

da CPP.

Atendimento
presencial /
individual

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6081, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. ABR/NOV 

http://www.ciaa.mb/


ESCOLA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A necessidade verificada há quase quarenta anos, não só continua a existir, como se revestiu de importância estratégica
para que a Marinha possa, em decorrência da constante modernização e revitalização de nossos meios, cumprir a sua
missão de maneira eficiente e eficaz. A administração naval, cônscia dessa necessidade e responsabilidade, decidiu por
trazer o curso,  agora sob a denominação de C-QTE, para ser realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino,
dotando-o de recursos pedagógicos consonantes com o estado da arte da tecnologia educacional e formando uma equipe de
instrutores das mais qualificadas de toda a Marinha, em especial, para cursos destinados às Praças.



CURSOS 

Serviços Requisito
Para

Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

Curso de
Qualificação

Técnica Especial
em Eletrônica
(C-QTE/ET).

2°/3°SG
aprovados em

Processo
Seletivo.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6085, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. JAN/NOV

Curso de
Qualificação

Técnica Especial
em Mecatrônica
(C-QTE/MEC).

2°/3°SG
aprovados em

Processo
Seletivo.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6085, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. JAN/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


Curso de
Qualificação

Técnica Especial
em Telemática
(C-QTE/TL).

2°/3°SG
aprovados em

Processo
Seletivo.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6085, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. JAN/NOV

Curso de
Aperfeiçoamento

Avançado em
Automação (C-

ApA-AUTO).

2°/3°SG
Voluntários

selecionados pela
CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6085, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. AGO/NOV

Curso de
Aperfeiçoamento

Avançado em
Pneumática e
Hidráulica (C-

ApA-PH).

2°/3°SG
Voluntários

selecionados pela
CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6085, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Das 07h30 às 16h. AGO/NOV

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


CURSOS ESPECIAIS

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

Curso
Especial de

Defesa
Cibernética
para Praças

(C-Esp-
DefCiber-PR).

Especializados
e/ou

Aperfeiçoados
voluntários

selecionados pela
CPP.

Atendimento
presencial /
individual.

Formar militares
sob a égide dos

princípios da
hierarquia e
disciplina.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6085, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Pronto

Atendimento).   

Das 07h30 às 16h. Duas (02) semanas.

Duas (02)
turmas/ano.

http://www.ciaa.mb/


SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO (SUAD)

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

A Divisão de Medicina tem por objetivo: 
I - Auxiliar na prevenção, prestar atendimento médico e pericial.

Divisão de Medicina

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

Destina a
prestar

assistência de
saúde à

tripulação e
alunos

do CIAA, a nível
primário e em

pronto-

Ser militar e servir
no CIAA.

Os alunos serão
apresentados por
meio de Papeleta
de Apresentação
à Revista Médica.

Atendimento
presencial /
individual e

Através de
palestras e

campanhas de
divulgação do
Saúde Naval.

Prestar
atendimento

médico primário,
em nível de

pronto-
atendimento.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6154, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de
Janeiro (Pronto
Atendimento).

Guarnição das
07h às 14h; e

Corpo de Alunos
das 14h30 às 18h.

O tempo de espera
é condicionado ao

volume de
atendimentos do

dia, sendo a
duração

média de cada
consulta de,

aproximadamente,

http://www.ciaa.mb/


atendimento,
onde é

empregado o
Protocolo

Internacional de
MANCHESTER,

metodologia
científica que

confere
classificação de

risco para os
pacientes.

50 minutos.

Pacientes em
atendimento

emergencial serão
classificados da

seguinte maneira:

VERMELHO –
Emergência - 0

minuto.

LARANJA – Muito
Urgente – 10

minutos.

AMARELO –
Urgente - 50

minutos.

VERDE – Pouco
urgente - 120

minutos

AZUL– Não
urgente- 240



minutos.

Atendimento na
JRS/CIAA

Encaminhamento
de acordo com a

DGPM-406(7ª
Revisão). 

Presencial Prestar
atendimento

Pericial, em nível
de MPI e JRS.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6262, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de

Janeiro (Secretaria
da Junta de Saúde).

Diariamente, das
07h às 13h.

De acordo com a
DGPM-406(7ª

Revisão). 

http://www.ciaa.mb/


Divisão de Odontologia

A Divisão de Odontologia tem por objetivo: 
I - Prestar assistência odontológica em nível de atenção básica aos militares do CIAA (Oficiais, Guarnição, e Alunos dos
diversos cursos), a fim de promover a saúde bucal e o tratamento odontológico. E ainda, prestar apoio pericial à JRS/CIAA,
no que tange as inspeções odontológicas. 



Divisão de Odontologia

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

Assistência odontológica
em nível de atenção

básica (limpeza,
restauração, tratamento
endodônticouniradicular,

prevenção, cirurgia menor
e radiografia intraoral),

sugestão de concessão de
dispensa

odontológica/homologação
de dispensa odontológica
sugerida por OM de saúde
e ou unidades Extra MB e

realização de inspeção
odontológica nos militares
atendidos pela JRS/CIAA.

O atendimento no
Serviço de

Odontologia é
realizado por ordem

de chegada, sem
prévio

agendamento. Os
alunos serão

apresentados por
meio de Papeleta de

Apresentação à
Revista

Médica/Odontológica).
As emergências são

atendidas
independente de

horário.

Presencial Prestar
atendimento
odontológico

para promoção e
prevenção à
saúde bucal,
tratamento

quando
necessário e

pericial em apoio
a JRS/CIAA.

www.ciaa.mb
ou telefone
(21) 2126-

6156, Avenida
Brasil, nº
10946 –

Penha – Rio
de Janeiro
(Divisão de

Odontologia).

Guarnição das
07h às 15h; e

Corpo de
Alunos das 15h

às 18h.

O tempo de
espera é

condicionado ao
volume de

atendimento do
dia, sendo a

duração
média de cada

consulta de,
aproximadamente,

50 minutos.

http://www.ciaa.mb/


Divisão de Farmácia

A Divisão de Farmácia tem por objetivo: 
I - Auxiliar na prevenção, recuperação e promoção da saúde por meio da atenção farmacêutica.

Divisão de Farmácia

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

Fornecimento
de

medicamentos
para a

tripulação e
alunos.

Mediante a
apresentação de

receituário médico
ou odontológico

prescrito por
Médicos e

Cirurgiões dentistas.

Presença do
militar juntamente
com o receituário
médico assinado

e carimbado.

Fornecer
medicamentos

necessários para
o tratamento dos

militares,
promovendo
prevenção,

recuperação e
promoção da

saúde. 

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6157, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Departamento de

Saúde).   

Das 07h às 18:00h. Indeterminado.

http://www.ciaa.mb/


Controle de
vetores e
pragas

(mosquitos,
baratas, ratos,

cupim e
formigas). 

De acordo com as
necessidades

levantadas pelos
diversos setores da

OM.

Presencial pela
empresa de

Controle
Profissional de
Pragas Akron.

Erradicar a
quantidade de

mosquitos,
baratas, ratos,

cupim e formigas
visando a

prevenção de
doenças.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6157, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Departamento de

Saúde).   

Segundas e sextas-
feiras a partir das

08h.

Quintas-feiras a
partir das 11h.

Período de um
ano.

Controle de
estoque de

medicamentos
e material
médico-

cirúrgicos
recebido pelo
Depósito de
Material de
Saúde da

Marinha no
Rio de Janeiro
(DepMSMRJ),

bem
como aqueles
adquiridos no

comércio.

Através de Dotação
Operativa UGE

62600 H
254020.02.1217300.

Recebe-se uma
verba da DSM de

acordo com a
nossa dotação.

Esse valor é
transferido para

FR-Real e
posteriormente

acessa-se o
Sistema de

Compras (Singra)
e assim adquire-

se os
medicamentos e

materiais médico-
cirúrgicos. Outros
medicamentos e

Fornecer
medicamentos e
material médico-

cirúrgicos
necessários para
o tratamento de
acordo com a
Saúde Naval.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6157, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Departamento de

Saúde).

Das 07h às 18:00h. Indeterminado.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


materiais médico-
cirúrgicos que

não são
padronizados

pelo depósito, a
compra é

realizada por
empenho ou por

caixa de
economia pelas

ND 3036 e 3009. 

Fornecimento
de material

médico-
cirúrgicos

para a
tripulação e

abastecimento
do Serviço de

Pronto
Atendimento

(SPA).

O pedido é feito por
meio de um
formulário

específico onde o
enfermeiro do SPA
coloca o nome do
medicamento e/ou

correlatos e
quantidade que
deseja receber.

Presencial Fornecer material
médico-cirúrgicos
para a realização

de
procedimentos

médicos.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6157, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Departamento de

Saúde). 

Das 07h às 18:00h. Indeterminado.

http://www.ciaa.mb/


Análise
Microbiológica

da água.

Através de
mensagens 

As amostras são
enviadas ao
HCM para
pesquisa

de coliformes
fecais e totais na

água potável
deste Centro de
Instrução. Com o

objetivo de
manter a

qualidade da
água de bordo.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6157, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Departamento de

Saúde).

Das 07h às 18:00h. A cada seis
(06) meses.

http://www.ciaa.mb/


Divisão de Fisioterapia

A Divisão de Fisioterapia tem por objetivo: 
I - Oferecer qualidade de vida às pessoas.

Divisão de Fisioterapia

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

Tratamento
fisioterápico.

Apresentação do
encaminhamento

de um médico.

Presencial. Atuar tanto na
prevenção como
na reabilitação

física e
funcionalidade
dos militares.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6157, Avenida Brasil,
nº 10946 – Penha –

Rio de Janeiro
(Departamento de

Saúde).

Guarnição das
07h às 14h30; e

Corpo de Alunos
das 14h30 às 18h.

De acordo com
agenda, sendo a

duração
média de cada

consulta/atendimento
de

aproximadamente,
50 minutos.

http://www.ciaa.mb/


 Divisão de LSAM/LTS/LTSPF 

A Divisão de LSAM/LTS/LTSPF tem por objetivo:

I - Exercer as atribuições de centralizar em um único lugar todo o pessoal, conduzir o planejamento e a orientação referentes
às atividades pertinentes ao Licenciamento definitivo do Pessoal da Marinha;
II - Administrar junto ao Departamento de Saúde o início das inspeções, controle da conclusão dos exames, bem como
também acompanhar a análise dos pareceres e laudos médicos; 
III - Executar junto a Divisão de Pessoal as atividades relativas ao controle de presença e licenciamento diário do pessoal a
bordo;
IV - Executar junto a Divisão de Pessoal as atividades relativas ao controle de afastamentos de acordo com laudos e perícias
médicas, para os militaras em LTS e LTSPF;
V - Manter o controle dos militares referente às atividades de comparecimento aos hospitais, clínicas e laboratórios para
realização de exames médicos;
VI  -  Atuar  junto  à  Divisão  de  Pessoal,  Departamento  de  Saúde e DPMM, para  as  definições quanto  à  execução dos
procedimentos, a fim de alcançar as metas com tempestividades para o licenciamento e exclusão de militares; 
VII  -  Atuar  junto à Divisão de Pessoal,  Departamento de Saúde e DPMM, para as definições quanto a execução dos
procedimentos, a fim de alcançar as metas com tempestividades para a transferência, reserva ou reinclusão ao Serviço Ativo
da Marinha, para os militaras em LTS e LTSPF; e
VIII - Manter contatos diários com hospitais, clínicas, ambulatórios e DPMM, a fim agilizar os processos e a expedição dos
resultados dos exames laboratoriais e das Portarias de LSAM/LTS/LTSPF. 



Divisão de LSAM/LTS/LTSPF

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio Utilizado Compromisso
de

Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

Licenciamento
do Serviço
Ativo da
Marinha.

Apresentação por
CI.

Presencial. Com o propósito
de dirigir, controlar

e agilizar o
processo de

desligamento de
Pessoal e

Transferência para
reserva dos

militares da ativa.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6272, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de

Janeiro
(Departamento de

Saúde).

Das 07h30 às 16h. Em média três (03)
meses.

Acompanhar
e

reestabelecer
o militar para

o Serviço
Ativo da
Marinha.

Apresentação por
CI.

Presencial. Agilizar os
processos de

licenciamento de
pessoal e

reestabelecer o
militar para o

Serviço Ativo da
Marinha.

www.ciaa.mb ou
telefone (21) 2126-

6272, Avenida
Brasil, nº 10946 –
Penha – Rio de

Janeiro(Departame
nto de Saúde).

Das 07h30 às 16h. Até dois (02) anos
para a LTS e

LTSPF.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/


COMANDO DO CORPO DE ALUNOS (COMCA)

A Comando do Corpo de Alunos tem como objetivos:

I - Ministrar a instrução e o treinamento necessários à formação militar dos alunos coordenar;
II - Orientar e controlar os alunos;
III - Administrar a parte burocrática dos alunos;
IV - Coordenar as formaturas, destaques e desfiles dos alunos.

Horário de atendimento:

Segundas, quartas e sextas-feiras: das 09h15 às 15h40; e
Terças e quintas-feiras: das 08h15 às 15h40.
Contato: 2126-6127 (Curso de Especialização).
Contato: 2126-6266 (Curso de Habilitação e Aperfeiçoamento).



Comandantes de Companhia

Aos Comandantes de Companhia compete, especificamente:

a) Ministrar a instrução e o treinamento necessários à formação militar dos alunos de sua Companhia;

b) Coordenar, orientar e controlar os alunos;

c) Controlar a escrituração dos Livros de Licenciados;

d) Encaminhar aos Chefes de Departamentos os alunos que solicitam audiência com o COMCA, por meio da papeleta de
audiência para tratar de assuntos diversos;

e) Manter em arquivo as papeletas de audiência despachadas;

f) Acompanhar o desempenho militar dos alunos;

g)  Inteirar-se  dos  problemas  apresentados  pelos  alunos  orientando-os  e  buscando  soluções  junto  aos  Ajudantes  e
Encarregados de Divisões;

h) Controlar o licenciamento e o regresso dos alunos;

i) Controlar e exigir o cumprimento das rotinas do CIAA por parte dos alunos;

j) Encaminhar e assessorar os Supervisores de Cursos quanto aos pedidos de licença especial;

k) Exigir a atitude militar dos alunos, por ocasião dos deslocamentos e formaturas;



l) Auxiliar na organização das formaturas, desfiles e cerimônias envolvendo alunos;

m) Exigir a boa apresentação pessoal dos alunos;

n) Despachar as papeletas de encaminhamento dos alunos para visita médica e odontológica;

o) Assistir o Encarregado de Divisão na atribuição de conceito e na confecção das avaliações (FIS/EAD CB-MN);

p) Efetuar corretamente o preenchimento das Folhas de Avaliação e Informação do Aluno;

q) Preencher a Ficha de Dados Pessoais;

r) Alojar os alunos;

s) Providenciar para que, antes de efetivar o desligamento, o aluno desocupe o armário e restitua a andaina de roupa de
cama, passe e crachá, informando aos Supervisores de Cursos o nome daqueles que não devolveram o material; e

t) Efetuar o desligamento dos alunos após autorizado.

- Especificamente sobre o benefício de auxílio-transporte para os alunos de sua companhia, compete:

a) Distribuir o modelo de DCAT para aqueles que desejam receber o auxílio-transporte, bem como fornecer os modelos de
recusa para os que não desejam receber o referido auxílio;

b) Receber as DCATs dos alunos, bem como toda a documentação/comprovantes necessários para a sua implementação;



c)  Receber  e conferir  se as fichas preenchidas,  juntamente aos comprovantes de residência estão dentro  das normas
vigentes, pois, caso não estejam, devolver para o militar e não será considerado que o militar deu entrada no auxílio;

d) Encaminhar as DCATs aprovadas e os Termos de Recusa para o sargenteante de pagamento dos cursos;

e) Como o benefício do auxílio-transporte tem que ser recebido pelo beneficiário no processo de pagamento do mês anterior
ao de realização da despesa com transporte urbano coletivo, o registro em OS tem que ser efetuado após a avaliação do
Ordenador de Despesa (OD) e antes da data definida para o encerramento das implantações de alterações em processo de
pagamento, no SIAPE e no SISPAG. Como antes de ser submetida para avaliação do OD as informações constantes na
Declaração têm que ser objeto das averiguações necessárias, a data para o Declarante apresentar a sua Declaração é a
necessária para que os prazos definidos internamente, pela OM, para o cumprimento destas fainas, sejam cumpridos. Estes
prazos serão estabelecidos pelo Conselho de Gestão;

f) Controlar por planilha os auxílios-transportes de sua companhia; e

g) Encaminhar para o sargenteante de pagamento a planilha dos dias não trabalhados para fins de acerto pecuniário e
confecção da Ordem de Serviço.



SALA DOS COMANDANTES DE COMPANHIA

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso de
Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

Encaminha os
alunos aos

diversos
setores.

Comparecer a janela
externa da sala, e aguardar

pelo atendimento.

Presencial. Comprometimento em
solucionar os

problemas
apresentados aos pelos

alunos.

Av. Brasil,
10946 - Penha,
Rio de Janeiro 

Prédio 21 –
Sala 21-
126/128.

Segunda a
sexta das 08:00

às 18:00.

Período Letivo.



Seção de Identificação dos Alunos (CIAA-37.12)

À Seção de Identificação dos Alunos (CIAA-37.12), compete:

a) Elaborar e controlar a emissão dos cartões provisórios de identidade dos alunos, cumprindo e fazendo cumprir as normas 
previstas para este serviço;

b) Receber, custodiar e distribuir aos alunos os cartões de identidade recebidos do SIM e de outras OM.

c) Elaborar e controlar a emissão dos cartões provisórios de identidade dos alunos, cumprindo e fazendo cumprir as normas 
previstas para este serviço; e

d) Elaborar Crachás, e distribuir aos alunos do COMCA.



SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO COMCA

Serviços Requisito
Para

Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

Emitir Segunda
via de

passes/crachás.

Papeleta para
pedido de 2ª via
de CRACHÁ ou

PASSE.

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe
especializada.
Restrição de

acesso a dados
pessoais sensíveis.

Av. Brasil, 10946 -
Penha, Rio de

Janeiro CIAA (Centro
de Instrução

Almirante
Alexandrino.) –

Prédio 21 – Sala 21-
105.

De segunda a
sexta, das 08h às

16h.

Indeterminado.

Emitir Cartão
Provisório de
Identificação.

Papeleta de
Solicitação para

Cartão Provisório
de Identificação

preenchido.

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe
especializada.
Restrição de

acesso a dados
pessoais sensíveis.

Av. Brasil, 10946 -
Penha, Rio de

Janeiro CIAA (Centro
de Instrução

Almirante
Alexandrino.) –

Prédio 21 – Sala 21-
105.

De segunda a
sexta, das 08h às

16h.

Indeterminado.



Seção de Pagamento

À Seção de Pagamento compete, especificamente:

a) Examinar e emitir parecer sobre os atos administrativos de pagamento e auxílio-transporte existentes no setor (guarnição
e alunos), tomando por base a documentação comprobatória e normas em vigor;

b) Coordenar as ações relativas ao auxílio-transporte no setor ComCA;

c) Dar palestra aos alunos, bem como esclarecer a guarnição sobre as Normas vigentes do auxílio-transporte do CIAA; e

d) Acompanhar os indicadores do setor COMCA constantes no PDI.



SARGENTEANÇA DE PAGAMENTO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso de
Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

Recebimento
de diferença
de direitos

pecuniários.

Papeleta de Solicitação de
Alteração de Pagamento

preenchida; Cópia da Ordem
de Serviço que implantou os
direitos; cópia do Bilhete de

Pagamento referente ao mês
seguinte a OS que implantou
os direitos pecuniários até o
dia solicitado da diferença.

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe especializada.
Restrição de acesso a

dados pessoais
sensíveis.

Av. Brasil,
10946 - Penha,
Rio de Janeiro 
– Prédio 21 –
Sala 21-108.

De segunda a
sexta, das 08h

às 18h.

Período Letivo.

Alteração de
dados

cadastrais e/ou
bancários.

Papeleta de solicitação de
alteração de dados

cadastrais e/ou bancários
preenchida; cópia do bilhete

de pagamento; copia de
identidade; Extrato bancário

com os dados da nova conta.

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe especializada.
Restrição de acesso a

dados pessoais
sensíveis.

Av. Brasil,
10946 - Penha,
Rio de Janeiro 
– Prédio 21 –
Sala 21-108.

De segunda a
sexta, das 08h

às 18h.

Período Letivo.



Cadastramento
de e-mail para
recebimento
da senha E-

consig.

Requerimento para
cadastramento de e-mail para
recebimento de senha inicial

preenchido; e cópia da
identidade.

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe especializada.
Restrição de acesso a

dados pessoais
sensíveis.

Av. Brasil,
10946 - Penha,
Rio de Janeiro 
– Prédio 21 –
Sala 21-108.

De segunda a
sexta, das 08h

às 18h.

Período Letivo.

Implementação
do auxílio-
natalidade.

Papeleta de Solicitação de
Alteração de Pagamento

preenchida.

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe especializada.
Restrição de acesso a

dados pessoais
sensíveis.

Av. Brasil,
10946 - Penha,
Rio de Janeiro 
– Prédio 21 –
Sala 21-108.

De segunda a
sexta, das 08h

às 18h.

Período Letivo.



Implementação
de auxilio-
transporte.

Ficha Preenchida;
comprovante de residência
em seu nome, com data de

janeiro, contas públicas,
contrato de locação vigente +
conta qualquer do imóvel; em

nome do cônjuge: contas
públicas e certidão de

casamento; em nome do pai
e mãe: contas públicas e
identidade do militar; em
nome de terceiros: conta
publica, declaração de
residência com firma

reconhecida e identidade do
declarante.

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe especializada.
Restrição de acesso a

dados pessoais
sensíveis.

Av. Brasil,
10946 - Penha,
Rio de Janeiro 
– Prédio 21 –
Sala 21-108.

De segunda a
sexta, das 08h

às 18h.

Período Letivo.



Sargenteança dos Alunos

À Sargenteança dos Alunos compete, especificamente:

a) Executar as etapas administrativas referentes à apresentação, permanência e desligamento dos alunos;

b) Distribuir os alunos dos cursos por turmas;

c) Manter atualizado o cadastro dos alunos desses setores;

d) Custodiar as Cadernetas-Registro dos alunos desses setores;

e) Efetuar as escriturações das alterações de CR e GR dos alunos desses setores;

f)  Adotar  providências  para  o  cumprimento  das  etapas  administrativas  e  militares  relativas  à  concentração,  matrícula,
compromisso de curso, incorporação, apresentação, juramento à Bandeira e desligamento dos alunos desses setores;

g) Ter sob seu encargo os assuntos pertinentes ao pessoal militar referentes aos alunos dos seus respectivos setores;

h) Providenciar, quando necessário, o credenciamento dos alunos no setor competente do CIAA;

i) Elaborar expedientes redigidos pelos respectivos Chefes de Departamento e Encarregados de Divisões; e

j) Efetuar o desligamento dos alunos, após autorizado.



SARGENTEANÇA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso de
Atendimento

Local de
Acesso

Horário do
Atendimento

Prazo

Solicitação de
Licenças

(Paternidade,
luto,

convalescência).

Documento Original
referente à solicitação

(Certidão de nascimento ou
casamento, Atestado de

óbito).

Presencial. Segurança.
Atendimento por

equipe especializada.
Restrição de acesso a

dados pessoais
sensíveis.

Av. Brasil,
10946 - Penha,
Rio de Janeiro 
– Prédio 21 –
Sala 21-119

De segunda a
sexta, das 08h

às 18h.

Período Letivo.



SUPERINTENDÊNCIA DO QUARTEL DE MARINHEIROS (SUQM)

A Superintendência do Quartel de Marinheiros tem como objetivos:

I - Supervisionar o Estágio de Instrução e Adaptação (EIA) / Estágios de Aprendizagem Técnica / Técnico para Praças da 
Reserva de Segunda Classe da Marinha (EAT/ETP-INST);
II - Supervisionar a instrução e o treinamento necessários à formação militar-naval dos alunos do EIA e do EAT/ETP-INST, 
em observância às diretrizes de ensino estabelecidas em documentos internos do CIAA e da DEnsM / DGPM, de acordo com
as leis em vigor;
III - Supervisionar as atividades da Banda de Música; e
IV - Coordenar as atividades relativas ao Desfile de 7 de Setembro.

Horário de atendimento:

Segundas, quartas e sextas-feiras: das 09h15 às 15h40; e
Terças e quintas-feiras: das 08h15 às 15h40.
Contato: 2126-6171



Superintendência do Quartel de Marinheiros, Formação Cívico Profissional de Jovens em Serviço Militar

Serviços Requisito Para
Atendimento

Meio
Utilizado

Compromisso
de

Atendimento

Local de Acesso Horário do
Atendimento

Prazo

Formação Cívico
Profissional de Jovens

em Serviço Militar,
incorporado às fileiras

das Forças Armadas, com
capacitação por

intermédio de cursos do
Projeto “Soldado-

Cidadão”.

O Serviço Militar
inicial será

prestado por
classes

constituídas de
brasileiros

nascidos entre 1º
de janeiro e 31 de
dezembro, no ano

em que
completarem 19
(dezenove) anos

de idade.

Presencial. Fornecer dados e
informações

necessárias, a
fim de facilitar a

inclusão e
exclusão dos

jovens no Serviço
Militar

Obrigatório.

   www.ciaa.mb ou telefone (21)
2126-6269, Avenida Brasil, nº

10946 – Penha – Rio de
Janeiro

(SUPERINTENDÊNCIA DO
QUARTEL DE

MARINHEIROS). 

Das 07h30 às
16h.

Noventa (90)
dias.

http://www.ciaa.mb/


Encaminhamento de
cópia de Guia Registro
autenticada para que o

candidato possa solicitar
o Certificado de Dispensa

de Incorporação no
Comando do 1º Distrito

Naval.

Ter concluído o
Serviço Militar
Obrigatório.

Presencial. Secretaria de
Recrutamento,

Coordenação de
Ensino e Serviço
de Recrutamento

Distrital do
Comando do 1º
Distrito Naval.

www.ciaa.mb ou telefone (21)
2126-6269, Avenida Brasil, nº

10946 – Penha – Rio de
Janeiro

(SUPERINTENDÊNCIA DO
QUARTEL DE

MARINHEIROS).
www.com1dn.mb ou (21)

2104-6151, Comando do 1º
Distrito Naval – Praça Mauá –
Rio de Janeiro (SERVIÇO DE

RECRUTAMENTO
DISTRITAL).

Das 07h30 às
16h.

A critério do
candidato.

Formação do Serviço
Militar voluntário para

Praças.

Ser voluntário, ter
Curso Técnico-
Profissional, ser

aprovado e
classificado no

concurso. 

presencial Fornecer dados e
informações

necessárias, a
fim de facilitar a

inclusão e
exclusão dos

alunos no Serviço
Militar Voluntário.

www.ciaa.mbou telefone (21)
2126-6269, Avenida Brasil, nº

10946 – Penha – Rio de
Janeiro

(SUPERINTENDÊNCIA DO
QUARTEL DE

MARINHEIROS). 

Das 07h30 às
16h.

Noventa (90)
dias.

http://www.ciaa.mb/
http://www.com1dn.mb/
http://www.ciaa.mb/


Programa Força no
Esporte (PROFESP).

Crianças com
faixa etária entre
08 e 12 anos de

idade e estar
matriculado em

escola.

Presencial Inclusão Social
através do

Esporte, por
Equipe

Especializada

www.ciaa.mb ou telefone (21)
2126-6269, Avenida Brasil, nº

10946 – Penha – Rio de
Janeiro

(SUPERINTENDÊNCIA DO
QUARTEL DE

MARINHEIROS). 

Das 12h às 16h Indeterminado.

Treinamento para o 7 de
Setembro.

Mediante Plano de
Operação.

Presencial. Através de
mensagens.

www.ciaa.mb ou telefone (21)
2126-6269, Avenida Brasil, nº

10946 – Penha – Rio de
Janeiro

(SUPERINTENDÊNCIA DO
QUARTEL DE

MARINHEIROS) e Comando
da Divisão Anfíbia – Travessa
Teotônio Freire – 64- Bananal

– Ilha do Governador.

Das 07h30 às
16h.

Setenta (70)
dias.

http://www.ciaa.mb/
http://www.ciaa.mb/

