
MARINHA DO BRASIL 

ESCOLA NAVAL 

COMANDO DO CORPO DE 

ASPIRANTES 

 

INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA O PERÍODO DE 

ADAPTAÇÃO-2022 DA ESCOLA NAVAL  
 

I – Instruções para o dia da apresentação: 

 

1) Os candidatos oriundos do Colégio Naval e os candidatos oriundos do CPAEN 

deverão se apresentar na Escola Naval (EN), situada na Av. Alte. Sílvio de 

Noronha, s/nº - Centro, Rio de Janeiro, RJ, no dia 09 de janeiro de 2022. A partir 

de 07h, será autorizada a entrada na EN, sendo 08:30h o horário limite de 

apresentação. ATENTAR PARA O TRÂNSITO NAS MEDIAÇÕES DO 

AEROPORTO.  

 

2) Ao se apresentar, cada adaptando poderá estar acompanhado de seus familiares em 

um único carro. Após a apresentação, haverá uma palestra expositiva sobre a 

adaptação para os pais e/ou parentes dos adaptandos no Auditório Almirante Serpa 

(uma das instalações da EN). 

3) Os candidatos do sexo masculino, oriundos de concurso, deverão se apresentar 

trajando camiseta básica (sem marcas, sem símbolos ou estampas) de cor branca, 

disposta para dentro de calça jeans (azul-marinho, não podendo ser desfiada ou 

desbotada) com cinto (couro preto ou marrom) e tênis (predominantemente branco) 

com meias brancas. 

4) Os candidatos do sexo masculino, oriundos do Colégio Naval, deverão se apresentar 

no uniforme 5.5, sem barretas. 

5) As candidatas do sexo feminino deverão se apresentar com o cabelo em um coque 

apresentável. Deverão estar trajando calça jeans básica (azul-marinho, não podendo 

ser desfiada ou desbotada, não podendo ter cintura baixa ou serem curtas tipo “capri” 

ou modelo “saruel”) com cinto (couro preto ou marrom), camiseta básica (sem 

marcas, sem símbolos ou estampas) branca, top preto (em vez de sutiã) e tênis 

(predominantemente branco) com meias brancas. 

6) Recomenda-se com empenho a leitura e o aprendizado de todos os Hinos e 

Canções, assim como a publicação “Nossa Voga”, disponíveis no site da Escola 

Naval. 

II – Instruções de materiais: 

 

Os adaptandos (homens e mulheres) deverão portar os seguintes materiais: 

 

 Uma mala preta grande, rígida e identificada conforme padrão disponibilizado no 

site da Escola Naval; 

 Quatro cadeados (20mm a 30mm) com chaves reservas; 

 Material de higiene na quantidade necessária para o período como: aparelho e 
espuma de barbear, sabonete, pasta e escova de dentes. Duas toalhas de banho e uma 
toalha de rosto identificadas conforme documento disponibilizado; 

 Um par de sandálias de borracha tipo “havaianas” pretas; 



 Material escolar (um caderno de 90 folhas de capa dura, um bloco de anotações, 
canetas esferográficas nas cores preta, azul e vermelha, lápis, borracha e uma régua 

de 30 cm); 

 Duas pastas plásticas transparentes (uma fina e uma grossa) tamanho ofício, para 

documentos e para materiais identificadas conforme documento disponibilizado; 

 Kit para engraxar sapatos, incluindo graxa para sapatos na cor preta, flanela, escova, 
e material para limpeza do sapato branco; 

 Kit de material para costura (agulhas, tesoura sem ponta e linhas: cinza, branca, preta 
e azul-marinho); 

 Cinco calções azuis para ginástica; 

 Cinco camisetas brancas sem manga; 

 Pelo menos cinco pares de meias brancas grossas para ginástica; 

 Um par de tênis para ginástica e corrida (predominantemente brancos, sem cores 

berrantes); 

 Pelo menos oito camisetas brancas meia manga sem estampas; 

 Uma caneta de cor preta para tecido fina; 

 Um rolo de Esparadrapo (largura: 5cm); 

 Short térmico de cor preta (opcional); 

 Protetor solar; 

 Repelente (opcional); 

 Pelo menos duas roupas de banho para atividades aquáticas (sungas e maiôs na cor 

preta, sem estampas, sem marcas, não decotados e sem adornos). 

 Uma camisa básica (não podendo ser de gola tipo “v”), pólo ou de botões com meia 

manga ou de botões com manga comprida (sem marcas, sem símbolos ou estampas), 

de cor neutra, sapatos ou tênis (discreto e diferente do usado para a prática de 

esportes), e, pelo menos, uma calça tipo jeans (azul-marinho, não podendo ser 

desfiada ou desbotada) com cinto (couro preto ou marrom), para licenciamento; 

 Máscaras reservas na cor branca. 

 

 
As adaptandas deverão portar, também, os seguintes materiais: 

 Pelo menos cinco tops preto ou azul-marinho não decotado; 

 Touca preta para atividades aquáticas; 

 Gel de fixação forte ou extra forte para cabelos; 

 Grampos de cabelo; 

 Rede para coques de cor neutra e sem adornos; 

 Presilhas tipo tic-tac da cor do cabelo; 

 Elásticos preto para cabelo sem adornos; e 

 Absorventes internos e externos. 

 

III– Restrições 

 Caso haja candidatos(as) que façam uso de medicamentos, controlados, ou não, 

deverão trazê-los consigo e, estes deverão vir acompanhados do respectivo 

receituário médico, o qual será apresentado no Departamento de Saúde da Escola 

Naval na primeira oportunidade; 

 Não trazer Notebook, tablet, ou qualquer outro aparelho eletrônico (exceto 
celulares); 

 Não trazer material cortante (exceto tesoura de costura sem ponta e barbeador); 

 Não trazer e não fazer uso antes e durante a adaptação de medicamentos sem receita, 

suplementos energéticos, anabolizantes, esteroides; e 



 Não trazer comidas e bebidas. 

 

OBS: Apenas os que moram fora do estado do Rio de Janeiro estão autorizados a trazerem aparelhos eletrônicos, os 

celulares serão recolhidos durante o Período de Adaptação e devolvidos por ocasião do licenciamento. 

 

 

IV– Instruções de Documentação 

Por ocasião da apresentação para o início do Período de Adaptação, os seguintes 

documentos serão exigidos: 

 

Adaptandos oriundos do Colégio Naval: 

 

 Ficha histórico escolar, original e cópia autenticada; 

 Fichas de registros de faltas disciplinares, cópia autenticada; 

 Certificado de conclusão de 2º grau, original; 

 Folha 02 da CR; 

 Ficha de aptidão física com histórico dos TAF realizados; e 

 Ficha de anamnese dirigida preenchida. (site da EN) 

 

Adaptandos oriundos do Concurso Público de Admissão à Escola Naval: 
 

 Ficha de anamnese dirigida preenchida (site da EN); e 

 PIS/PASEP, se possuir; 

 Comprovante de residência, quatro (4) cópias; 

 Seis (6) fotos 3x4, coloridas, com fundo branco, tiradas a menos de seis meses, com 
cabelo cortado, sem barba e sem bigode; e 

 Todos os documentos que constam na Verificação de documentos prevista no item 
12 do edital do concurso. (Os itens a), d) e e) deverão possuir 3 cópias cada). 
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