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O “Boletim Eletrônico de Capacitação” é um informativo publicado
quinzenalmente no portal da ANAC na internet e na intranet. O
objetivo é divulgar as ações de capacitação que irão ocorrer no
período e informar os eventos já realizados. O boletim é uma
publicação da Superintendência de Capacitação e Desenvolvimento
de Pessoas (SCD) da ANAC.

Formação de Instrutores
A ANAC seleciona seus instrutores do campo de atividade profissional, de onde trazem sua experiência e domínio técnico. Porém, nem
todos apresentam os requisitos
necessários para atuar de maneira
efetiva no campo da didática. Com o
objetivo
de
desenvolver
tais
competências e aplicar técnicas
eficazes para planejar e ministrar
cursos e palestras, a Superintendência

de Capacitação e Desenvolvimento de
Pessoas – SCD oferece o curso
“Formação de Instrutores”.
Agendado para o período de 01 a
05/08, o curso será realizado no Centro
de Treinamento da ANAC, no Rio de
Janeiro. Durante as aulas os
participantes receberão orientações
sobre planejamento de ensino, técnicas
de ensino, recursos instrucionais, entre
outras.

Síntese do Conteúdo Programático
Parte Teórica
Planejamento de Ensino;
Objetivos de Ensino;
Recursos Audiovisuais;
Aula Expositiva;
Plano de Aula;
Trabalho em Grupo; e
Avaliação da Aprendizagem.
Modalidade: Presencial

Parte Prática
Exercícios de Ambientação à Audiência;
Prática de Aula Expositiva Orientada; e
Prática de Aula Expositiva Avaliada.

Duração: 5 dias

Carga horária: 40 horas
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Certificação Operacional de Aeroportos
Recentemente a ANAC certificou
o Aeroporto de Guarulhos de acordo
de acordo com regras da Organização
da Aviação Civil Internacional (OACI).
Este foi o primeiro aeroporto da
América do Sul a receber um
certificado operacional definitivo – o
que significa que os padrões de
operação e de segurança do terminal
serão mantidos dentro de parâmetros
internacionais.

de órgãos governamentais (federal,
estadual e municipal) e de outros
órgãos envolvidos na operação de
aeroporto e/ou em seu processo de
homologação operacional.
O curso apresenta os seguintes
requisitos: ter sido aprovado no Curso
de Sistema de Gerenciamento da
Segurança Operacional e possuir
experiência em trabalhos relacionados
com planejamento, construção e
operação de aeroportos.

Atualmente o Brasil tem 19
terminais em processo de certificação.
Para atender esta demanda, a
Superintendência de Infraestrutura
Aeroportuária – SIA está capacitando
seus colaboradores. No período de 01
a 05/08 será realizado o curso
“Certificação
Operacional
de
Aeroportos”, desenvolvido com a
finalidade de fornecer informações
sobre a legislação nacional e os
procedimentos estabelecidos para a
emissão do certificado de homologação operacional dos aeroportos
brasileiros.

Já os colaboradores da ANAC
devem ter sido aprovados no Curso
INSPAC Infraestrutura Aeroportuária –
Básico (Módulo 1) ou INSPAC de outra
área,
com
comprovação
dos
conhecimentos mínimos necessários
sobre a legislação brasileira relativa à
construção e operação de aeródromos
e o Anexo 14 da Convenção da Aviação
Civil Internacional.

Podem participar INSPACs em
geral, especialmente aqueles lotados
na SIA/ANAC, militares do Comando da
Aeronáutica, funcionários das Administrações Aeroportuárias Sede e Local,
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Síntese do Conteúdo Programático
Compromissos Internacionais do Brasil
Processo de certificação de aeródromo
da OACI e brasileiro
Obrigações da Adm. Aeroportuária Local
Manual de Operações do Aeroporto
Estudo aeronáutico
Manutenção de aeroporto

Modalidade: Presencial

Orientação e controle e movimentação
no solo
Sistema de salvamento e combate a
incêndio
Emergência aeroportuária
Gerenciamento do perigo da fauna
Controle de obstáculos
Programa de Treinamento
Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional

Duração: 5 dias

Carga horária: 40 horas

Oral Presentations
Estão disponíveis para os
colaboradores da ANAC as inscrições
para o curso “Oral Presentations”.
Programado para acontecer de 02 a
05/08, em Brasília, o curso tem como
finalidade disseminar técnicas de
apresentação, habilidades comunicativas em língua inglesa, além de padronizar as apresentações de representantes da ANAC no exterior, prepa-

rando-os para situações-chave e desenvolvendo competências que gerem
confiança na hora de se comunicarem
e apresentarem trabalhos.
Os interessados devem agendar
entrevista oral com a instrutora
Vanessa Januário, através do e-mail
vanessa.januario@anac.gov.br, a fim
de demonstrar produção oral em nível
compatível ao exigido durante o curso.

Síntese do Conteúdo Programático
Elements of good communication;
Causing a good impression;
Describing Graphs;
Corporate Presentation Outline;
Practice I; e
Practice II – evaluation.
Modalidade: Presencial
Duração: 3 dias Carga horária: 24 horas
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Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional
SGSO Diretor/Gerente
A ANAC está oferecendo uma
nova
oportunidade
para
os
interessados em adquirir a capacitação
requerida pela ANAC para os
Diretores/Gerentes
de
Segurança
Operacional (DSO/GSO), de acordo com
o RBAC 119, 121 e 135.

participantes
os
conceitos
de
Gerenciamento
de
Segurança
Operacional necessários para a
implantação do SGSO por Provedores
de Serviço de Aviação Civil, em
conformidade com os requisitos da
OACI e da ANAC.

O
curso
“Sistema
de
Gerenciamento
de
Segurança
Operacional – SGSO Diretores e
Gerentes” será realizado no período de
01 a 05/08, no Centro de Treinamento
da ANAC, localizado no Rio de Janeiro.

Para participar é necessária uma
indicação formal da instituição à qual o
aluno esteja vinculado contendo
currículo, justificativa para participação
no evento e comprovante de vínculo
empregatício e a aprovação da
indicação pela Superintendência de
Segurança Operacional (SSO) da ANAC.

O objetivo
capacitação
é

do evento de
oferecer
aos

Síntese do Conteúdo Programático
Introdução ao curso SGSO
Conceitos básicos de segurança operacional
Introdução ao Gerenciamento da Segurança Operacional
Perigos
Riscos
Regulamentação do SGSO
Introdução ao SGSO
Planejamento do SGSO
Operação do SGSO
Implantação em fases do SGSO
Modalidade: Presencial

Duração: 5 dias
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Carga horária: 40 horas
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Fique Atento:
PRAZO PARA INSCRIÇÕES:

Curso

Prazo

Formação de Instrutores

Coordenação
Técnica

Coordenação
Pedagógica

12/07

Carla Mendes

Fernanda Mattos

12/07

Marcelo Lissa

Amanda Souza

Sistema de Gerenciamento da
Segurança Operacional – SGSO
Diretor/Gerente

12/07

Doris Vieira

Daniela Costa

Oral Presentations

13/07

Vanessa Januário

Fernanda Mattos

Certificação
Aeroportos

Operacional

de

Eventos de Capacitação Realizados

Para conhecer o Catálogo de Capacitação 2011, clique aqui.
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