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Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de
2009, e tem por objetivo informar, aos usuários dos serviços disponibilizados pelos órgãos
e entidades vinculados ao Poder Público Federal, as formas de acesso aos mesmos, bem
como os respectivos compromissos estabelecidos e padrões de qualidade almejados no
atendimento aos cidadãos.
Dentro desse contexto de melhoria na gestão da qualidade dos serviços prestados, o
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, consoante às diretrizes do Governo Federal e,
por conseguinte, da Alta Administração Naval, ora apresenta a sua Carta de Serviços ao
Cidadão, visando estabelecer um virtuoso canal de comunicação com os usuários do
sistema e atribuir maiores transparência e visibilidade aos serviços prestados por esta
Organização Militar (OM) subordinada a Diretoria de Portos e Costas (DPC).
Sendo assim, o presente documento divulga os serviços prestados pelo CIAGA,
apresentando, de forma clara e objetiva, seus requisitos, finalidades e Características.

Comandante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE
Contra-Almirante
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Apresentação

Prédio do Comando do CIAGA
O CIAGA é a versão contemporânea da Vila do Infante.
É, a um só tempo, fruto e semente, criatura e criador, porque não podemos apagar de
nossos rastros os sonhos e as realizações dos cientistas de Sagres.
O CIAGA está preparado para ministrar cerca de 115 cursos
entre
formação,
aperfeiçoamento, atualização e cursos especiais para o pessoal das categorias profissionais
da Marinha Mercante Brasileira e de países amigos.
A beleza arquitetônica de suas formas, uma conjugação harmoniosa do verde com o
concreto, dos jardins com o mar, a sofisticação de seus laboratórios, o alto nível do corpo
docente, a funcionalidade de seus serviços, tudo compõe um quadro modelar, que encanta
os visitantes e estimula os que vivem e trabalham no CIAGA pela grandeza da
instituição. Constituímos um traço de união com a velha Escola e somos, hoje, a nova
Sagres do Atlântico Sul, de um Brasil ainda jovem, em busca do seu destino e vocação.
Amor à Marinha do Brasil!
Cursos de Formação de Oficiais da Marinha Mercante
Cursos do Ensino Profissional Marítimo;
Hierarquia e Disciplina;
Ética Militar;
Lealdade; e
Tradição Naval.
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Missão
O CIAGA, organização militar da Marinha do Brasil, tem o propósito de formar, aperfeiçoar,
atualizar e adestrar o pessoal das categorias profissionais da Marinha Mercante e demais
atividades correlatas.
Para a consecução do seu propósito, cabem ao CIAGA as seguintes tarefas:


Ministrar cursos destinados a preparar o pessoal para desempenhar cargos e
exercer funções e ocupações peculiares às categorias que compõem a Marinha
Mercante e às atividades correlatas, bem como prover a instrução necessária à
capacitação para o exercício de funções gerais básicas de caráter militar, em
especial aquelas julgadas essenciais à formação de Oficiais da Reserva da Marinha;
e



Estabelecer convênios com outras entidades de ensino, mediante delegação
expressa do Diretor de Portos e Costas, visando o desenvolvimento de projetos que
permitam a melhoria da qualidade do ensino.

5

Histórico
O marco inicial dos empreendimentos escolares voltados à formação de pessoal
para a Marinha Mercante foi a criação, em 1892, em Belém do Pará, da Escola de
Maquinistas e do Curso de Náutica. Em 1907, a Escola e o Curso foram fundidos e
transformados na Escola de Marinha Mercante do Pará, cuja localização era justificada,
uma vez que, a Amazônia atuava como um dos pólos no eixo da borracha e abrigava
pequenos estaleiros para a construção e reparação de navios que serviam ao interesse
daquele comércio.
Ao terminar o ano de 1939, a região sul foi beneficiada com a criação, pelo DecretoLei nº 1766 de 10 de novembro de 1939, da Escola de Marinha Mercante do Lloyd
Brasileiro, no Rio de Janeiro. Localizada no centro da cidade, funcionou em um dos
andares das instalações do Lloyd Brasileiro e tinha como extensão de suas dependências,
o Navio-Escola “ALEGRETE”, um cargueiro em tráfego normal, adaptado com salas de
aula. Seu primeiro Diretor foi o Almirante Graça Aranha, que também dirigia a empresa.

Navio Alegrete
Insuficiente para o crescente número de alunos, essa escola foi extinta pela Lei nº
2801 de 18 de junho de 1956, que criou em seu lugar, a Escola de Marinha Mercante do
Ministério da Marinha, edificada e instalada na Avenida Brasil, 9020, junto ao mar, com
capacidade inicial de formar 80 Oficiais por ano, nos cursos de Náutica, Máquinas e
Câmara.
O surto de desenvolvimento planificado que surgiu no país, a partir de 1964, e o
laborioso trabalho realizado pela Diretoria de Portos e Costas, que empreendeu completo e
cuidadoso levantamento sobre as necessidades da frota mercante brasileira, em expansão,
resultaram na aprovação pelo Congresso Nacional da Lei nº 5461, de 25 de junho de 1968,
que destinou à Marinha do Brasil, as contribuições devidas pelas empresas marítimas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, incitando a criação do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 828,
de 05 de setembro de 1969.
No final do ano de 1969, foi realizado o primeiro censo marítimo com a finalidade de
catalogar as informações sobre a distribuição dos marítimos por escolaridade, regiões
sócio-econômicas e regiões interiores, nas principais bacias hidrográficas.
Seguiram-se dois planejamentos, baseados nas informações do censo: um para
atender às necessidades imediatas e prementes do programa de renovação da Marinha
Mercante; e outro, a longo prazo, visando solucionar, de modo sistemático e dinâmico, a
formação de tripulantes para a frota renovada que começava a se multiplicar.
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Fruto deste planejamento, com o apoio da Organização Marítima Internacional, a
Escola de Marinha Mercante foi transformada, pelo Decreto nº 68.042, de 12 de janeiro de
1971, no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), um dos mais modernos e
eficientes estabelecimentos de Ensino Profissional Marítimo do mundo, uma verdadeira
Universidade do Mar, onde todas as categorias de uma tripulação pudessem desfrutar do
ensino técnico profissional e complementar, essencialmente sintonizado com os propósitos
de nossa frota mercante.

CIAGA
Suas atividades foram regulamentadas pela Portaria Nº 0678, de 11 de julho de
1972, do Ministério da Marinha e sua construção foi concluída em 1973. Em de 08 de
outubro de 1974 teve novo Regulamento aprovado pelo Ministro da Marinha, pela Portaria
Nº 1033, posteriormente, alterado pelas Portarias Ministeriais Nº 0893, de 13 de junho de
1980 e Nº 1450, de 01 de outubro de 1981. Revogadas as Portarias de regulamentação e
de alteração pela Portaria Ministerial Nº 0337, de 19 de maio de 1994, o CIAGA passou a
ter suas atividades regulamentadas pela Portaria Nº 0071, de 31 de maio de 1994, do
Chefe do Estado Maior da Armada. Posteriormente, um novo Regulamento foi aprovado
pela Portaria Nº 0028, de 14 de fevereiro de 1997, do Comandante de Operações Navais.
Revogada esta última, passa a ter suas atividades e organização estruturadas pelo
regulamento aprovado pela Portaria Nº 0002 de 04 de Fevereiro de 1999, do Diretor Geral
de Navegação.
Para a consecução das obras de construção do CIAGA foi obtida assistência
financeira e técnica do exterior, através do programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e da Organização Marítima Consultiva Intergovernamental
(IMCO, hoje IMO). Essa ajuda incluía, além da doação de parte dos equipamentos do
Centro, a assistência temporária de peritos para orientar os professores na utilização eficaz
dos equipamentos.

CIAGA
Hoje, o CIAGA é o principal componente da estrutura da Diretoria de Portos e Costas
dedicada ao Ensino Profissional Marítimo e, junto com o Centro de Instrução Almirante Braz

7

de Aguiar - CIABA, em Belém, no Estado do Pará, abrigam as Escolas de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM).
O curso da EFOMM se desenvolve em seis semestres escolares e dois semestres de
estágio embarcado em navios das Companhias de Navegação, para os oficiais de náutica e
em seis semestres escolares e um semestre cumprindo estágio embarcado, para os oficiais
de máquinas. Se julgados aptos, após a avaliação do Estágio a bordo, os alunos recebem o
certificado de Segundo Oficial de Náutica ou Máquinas, conforme o caso, e são declarados
Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha do Brasil.
A formação de oficiais é propiciada, também, através de cursos específicos para
adaptação de universitários recém-formados (ASON e ASOM) e de subalternos da Marinha
Mercante (ACON e ACOM). Paralelamente, o CIAGA executa o Programa do Ensino
Profissional Marítimo, que contempla cursos de qualificação e atualização para todas as
categorias de aquaviários.

Alte Bonoso – 1º Comandante do CIAGA
Para cumprir suas tarefas o CIAGA dispõe, atualmente, de um efetivo de cerca de
213 militares e 201 servidores civis, entre os quais se incluem os professores e instrutores.
Suas instalações estão dimensionadas para alojar até cerca de 600 alunos, em regime de
internato.
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EFOMM
A Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante - EFOMM é uma
Universidade do Mar, um centro de referência para a formação de Oficiais da Marinha
Mercante altamente qualificado, não só do Brasil, mas também para jovens cujo país de
origem não tenha uma Escola de Marinha Mercante, ou para jovens cujo país de origem
possua intercâmbio de alunos, como Peru, Panamá, Equador, República Dominicana etc. O
Brasil atende como referência para a América Central, América do Sul e Parte da África.
Isso atesta o nível de capacitação profissional a que o Oficial brasileiro se lança no
mercado.
Na EFOMM são formados Oficiais em duas opções de curso: o de Náutica e o de
Máquinas. Tanto no curso de náutica quanto no de máquinas, os alunos estudam na
Escola em regime de internato durante 3 anos.
O curso tem dois períodos e é desenvolvido em oito semestres, a saber:
- Período Acadêmico, composto de seis semestres letivos em regime de internato, com
dedicação exclusiva do aluno e estruturado em um sistema serial anual, dividido em dois
semestres; e
- Período de Estágio, compreendendo dois semestres embarcado para o curso de Náutica
e um semestre embarcado para o curso de Máquinas, cumprindo estágio supervisionado.

Alunos da EFOMM

As atividades de ensino são desenvolvidas nos Centros de Instrução Almirante
Graça Aranha (CIAGA) e Almirante Braz de Aguiar (CIABA) e compreendem:





Atividades acadêmicas – desenvolvidas em salas de aula, laboratórios, a bordo de
embarcações, plataformas, terminais marítimos, estaleiros e simuladores;
Atividades militares – desenvolvidas com vistas à formação militar-naval e
compreendem disciplinas curriculares, embarques, formaturas, cerimônias e eventos
cívico-militares, serviço diário, prática de liderança e atividades de rotina das
organizações Militares; e
Atividades extraclasses – destinam-se a complementar o curso e compreendem
palestras, seminários, filmes, visitas, atividades sociais e esportivo-culturais, de
interesse para a formação do aluno.
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Após o término do 3º ano, o aluno realizará, obrigatoriamente, o Estágio de Praticante,
denominado Programa de Estágio (PREST), a bordo de embarcações mercantes utilizadas
na navegação marítima e no apoio marítimo, exclusivamente em empresas indicadas pelos
Centros de Instrução.
Durante os semestres acadêmicos, os alunos são militares, conforme previsto no
Estatuto dos Militares, por estarem realizando a Formação de Oficiais da Reserva da
Marinha.
Após a declaração de Praticantes, os alunos são desligados do Serviço Ativo da MB,
incluídos como Guarda-Marinha na Reserva, de acordo com a legislação em vigor. Como
alunos civis, passam a ser regidos pelas Normas do Ensino Profissional Marítimo (EPM) e o
Regimento Interno dos Centros de Instrução.
Ao terminar o curso, o aluno será declarado Bacharel em Ciências Náuticas (curso de
nível superior), e passará a integrar o Quadro de Oficiais da Reserva não remunerada da
Marinha do Brasil, no posto de 2º Tenente.
Processo de Admissão:
Anualmente é realizado pelo CIAGA o Processo Seletivo de Admissão às Escolas de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante – EFOMM do CIAGA (Rio de Janeiro – RJ).
Para ingressar na EFOMM, o candidato deverá ser aprovado no Processo Seletivo e
aprovado no período de adaptação e efetivação da matrícula no primeiro ano do curso.
Condições para a Inscrição:












Ser brasileiro (ambos os sexos), com idade entre 17 e 23 anos em 02 de fevereiro do
ano de realização do curso;
Ter concluído, com aproveitamento, o curso do Ensino Médio ou equivalente até 12
de janeiro do ano de realização do curso;
Não ter sido condenado por sentença penal transitada em julgado;
Estar em dia com as obrigações civis e militares (Art. 14, parágrafo 1º, inciso I da
Constituição Federal e Art. 2º da Lei 4.375/64 - Lei do Serviço Militar), as últimas
para candidatos do sexo masculino;
Não ter sido julgado “incapaz definitivamente” para o Serviço Ativo das Forças
Armadas ou das Forças Auxiliares ou para o Serviço Militar Inicial;
Não ser ex-aluno de EFOMM, não ter sido excluído, a bem da disciplina ou por
inaptidão ao oficialato, de qualquer escola preparatória ou de formação das Forças
Armadas ou Auxiliares, nem ter sido excluído, a bem da disciplina, do Serviço Ativo
ou do Serviço Militar Inicial (SMI) de qualquer organização militar;
Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
Possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia;
Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais); e
Cumprir as instruções estabelecidas no Edital.
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Exame de Conhecimentos:
Realizado através de provas de Português, Redação, Matemática, Física e Inglês,
todas de caráter eliminatório e classificatório, devendo o candidato obter, no mínimo, 50%
de acerto em cada uma das cinco provas.

Inspeção de Saúde:
Os candidatos só serão convocados para Inspeção de Saúde se aprovados e
classificados no Exame de Conhecimentos, conforme previsto nas Instruções aos
Candidatos - INCA. Veja no link abaixo os Procedimentos Médicos-periciais:

Exame de Suficiência Física:
Os candidatos somente serão convocados para esse exame se forem aprovados na
Inspeção de Saúde.
O candidato será considerado aprovado se conseguir:
a) para os homens:
 Correr 2.000 (dois mil) metros, no tempo máximo de 12 minutos; e
 Nadar 50 (cinquenta) metros, no tempo máximo de 2 minutos e 30 segundos,
em qualquer tipo de nado.
b) para as mulheres:
 Correr 1.600 (mil e seiscentos) metros,no tempo máximo de 12 minutos; e
 Nadar 50 (cinquenta) metros, no tempo máximo de 2 minutos e 50
segundos, em qualquer tipo de nado.

Exame Psicológico:
Os candidatos serão submetidos aos Exames Psicológicos em 2 (dois) dias
consecutivos na cidade do Rio de Janeiro, para os candidatos que concorrem às vagas do
CIAGA e nas cidades de Fortaleza, Recife ou Belém, para os candidatos que concorrem às
vagas do CIABA.

Pré-Matrícula:
Os candidatos que forem considerados aptos e classificados, dentro do número de
vagas oferecido por cada Centro de Instrução, serão convocados para realizar a prématrícula. A efetivação da matrícula se dará após aprovação no período de adaptação.
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Período de Adaptação:
Após a pré-matrícula, os candidatos passarão ao período de adaptação, com
duração de duas semanas, que tem como objetivo integrar e ambientar o candidato à
estrutura organizacional do Centro de Instrução e iniciar a sua formação militar. Nesse
período os candidatos são submetidos a diversas atividades que envolvem preparo físico e
psicológico. São ministradas palestras com o intuito de instruí-los sobre os diversos
assuntos que abrangem a vida do Oficial da Marinha Mercante, além dos direitos, deveres,
regulamentos internos da escola e sobre a rotina da EFOMM após o período de adaptação.

Candidatos a Alunos da EFOMM

Matrícula:
Vencidas as etapas do Concurso de Admissão e do Período de Adaptação, o
candidato será matriculado no Curso de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, com
duração mínima de sete semestres - para o curso de Máquinas - e de oito semestres - para
o curso de Náutica.
Simultaneamente, será também matriculado (homens e mulheres), mesmo que já
tenha prestado o serviço militar, no Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha
- NFORM, na condição de Aluno do Órgão de Formação de Oficiais da Reserva, com
precedência hierárquica equivalente a de Cabo com precedência.
O curso será realizado em regime de internato, com licenças nos finais de semana,
feriados e nas férias escolares. O curso é gratuito e o CIAGA fornece alimentação,
alojamento, uniformes, roupa de cama e assistência médica-odontológica, psicológica,
social e religiosa.
A partir da matrícula, os alunos passam a receber uma remuneração mensal, cujo
valor está previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Nos dois primeiros semestres
letivos os alunos receberão as noções básicas para o conhecimento e facilitação da
escolha do ramo de atividade a ser exercido na futura profissão, orientando-os para um dos
seguintes cursos:

 NÁUTICA - destinado a formar o Oficial de Náutica, a quem compete o manuseio
dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações de bordo; e
 MÁQUINAS - destinado a formar o Oficial de Máquinas, habilitando-o a conduzir e
manter as instalações de máquinas do navio.
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A opção para o curso de Náutica ou de Máquinas será realizada pelo aluno ao término
do segundo semestre, obedecendo rigorosamente ao critério de classificação,
considerando o aproveitamento escolar obtido nos dois primeiros semestres letivos, dentro
do número de vagas estabelecido para cada curso.

Rotina:
A vida a bordo exige muita disciplina e espírito de companheirismo, devido a este
fato os alunos da EFOMM são submetidos a uma rotina rigorosa, que visa à formação do
caráter profissional dos futuros Oficiais da Marinha Mercante Brasileira.
A rotina começa bem cedo. Antes do crepúsculo é tocada a alvorada, logo em
seguida todo o Corpo de Alunos deve estar formado na consagrada Alameda Alegrete, para
assim prosseguirem com o café da manhã. Ao término do café é dado início ao ciclo
profissionalizante com aulas de caráter técnico, as quais proporcionam aos alunos um vasto
conhecimento a cerca da rotina de bordo e das atividades exercidas por um Oficial da
Marinha Mercante, seja ele de Máquinas ou de Náutica.

Alameda Alegrete

Na parte da tarde as atividades são voltadas para a prática de esportes e são
subdivididas em diversas equipes, como: vela, remo, natação, futebol, voleibol,
basquetebol, judô, futsal e tênis.
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A noite, os alunos aproveitam o tempo livre se dedicando aos estudos ou
envolvendo-se em atividades que estão à sua disposição: aulas de Jumping, step,
musculação, Grêmios Acadêmicos, biblioteca, salão de leitura, cinema e canto.
No decorrer do ano são realizadas diversas etapas da instrução e visitas a bordo de
navios mercantes e de navios de guerra. São realizadas, também, instruções de
salvamento e tiro, entre outras.
Infra-estrutura:
A EFOMM foi construída e aparelhada para a aplicação de excelentes técnicas
educacionais com a capacidade de preparar e instruir jovens para uma excelente formação
marítima. A EFOMM é dotada de salas de aulas, laboratórios, simuladores de última
geração, refeitório, biblioteca, além de professores especializados para a formação integral
do aluno.
Além dos profissionais envolvidos na formação intelectual, a EFOMM conta com
profissionais de alta qualidade responsáveis pelo desenvolvimento físico, atendimento
médico e odontológico e pela orientação psicológica dos alunos.
A infra-estrutura para a prática esportiva conta com de quadras de esporte, campo
de futebol, pista de atletismo, piscinas, grêmio de vela, academia etc.

O enriquecimento cultural não é deixado de lado. Atividades extra-classe são
realizadas durante a semana, contando com a seguinte infra-estrutura: salão de leitura,
salão de jogos, salão de vídeo, jumping, step, cinema, laboratório de línguas, além dos
grêmios de informática, pintura, música e de relações internacionais, abertos à todo o corpo
de alunos
Atividades:
A EFOMM, além de proporcionar a formação profissional de seus alunos, também
oferece a eles uma grande diversidade de modalidades esportivas e culturais.
A EFOMM proporciona aos seus alunos a prática de diversas modalidades
esportivas, mantendo equipes regulares de: futebol, vôlei, handebol, basquete, atletismo,
judô, natação, remo e vela, além da programação de atividades físicas diárias para
manutenção da higidez corporal.
Anualmente, a EFOMM disputa competições com várias instituições de ensino. As
mais tradicionais disputas, que são chamadas de MERC x NAV - contra o Colégio naval - e
CIAGA x CIABA - contra a EFOMM – PA, contam com diversos tipos de modalidades
esportivas, dentre as quais destacamos as disputas de Remo e Vela, que fazem parte da
tradição e da formação marinheira da EFOMM.
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Premiação dos Alunos
A EFOMM conta com um Grêmio de Velas, que abrange os alunos que praticam os
esportes à vela e também a remo. Atualmente, o Grêmio de Velas de EFOMM conta com
uma frota de barcos a vela dos tipos Lazer, Oceano, Ranger e Escaler (barco tradicional
das escolas de Marinha em todo o mundo).
A frota de barcos a remo é formada exclusivamente por barcos do tipo Escaler, que
contam com 10 remadores a bordo e que é uma tradição na EFOMM.Além disso, o Grêmio
de Velas da EFOMM realiza anualmente uma grande regata a vela, denominada Regata
CIAGA, que consta oficialmente no calendário da Federação de Esportes à Vela e Motor do
Estado do Rio de Janeiro, e a Regata Poder Marítimo, a remo, cuja primeira edição foi
vencida pelo Escaler masculino da EFOMM.
A Sociedade Acadêmica da Marinha Mercante – SAMM, formada pelos próprios
alunos da EFOMM, tem como objetivo proporcionar aos alunos eventos sócio-culturais e
recreativos, oferecendo opções de lazer e cultura, integrando a EFOMM à sociedade e
divulgando a Marinha Mercante Brasileira através das diversas atividades que participa.
Entre esses eventos estão churrascos de confraternização entre as turmas, peças
teatrais, festas e bailes, o Coral de Alunos, Gincanas Culturais, visitas diversas, etc. A
SAMM também é responsável pela criação e supervisão de diversas agremiações de
alunos, como os Grêmios de Náutica, Máquinas, Informática, Meio Ambiente, Evangélico,
Católico, Pintura, etc.
A SAMM é responsável pela edição e distribuição interna de um periódico informativo
– O PELICANO – que serve como veículo de divulgação das atividades da EFOMM e que
também procura levar aos alunos matérias sobre as diversas atividades da nossa Marinha
Mercante.

Evento Cultural
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Relação de Cursos do PREPOM
Esta relação é anualmente atualizada e disponibilizada pela Diretoria de Portos e
Costas – DPC. A relação a seguir refere-se à disponibilizada em 2014 para os cursos
realizados pelo CIAGA.

Formação 



Curso de Formação de Oficial da Marinha Mercante – CFOMM
Curso de Formação de Aquaviários - CFAQ

Adaptação 




Curso de Adaptação a o 2º Oficial de Náutica – ASON
Curso de Adaptação a o 2º Oficial de Máquinas – ASOM
Curso de Adaptação para Aquaviários - CAAQ

Aperfeiçoamento 




Curso de Aperfeiçoamento a Distância para Aquaviários
Correspondência
Curso de Aperfeiçoamento para Oficial de Máquinas – APMA
Curso de Aperfeiçoamento para Oficial de Náutica – APNT

–

APAQ

por

Atualização 




Curso de Atualização de Náutica para Oficiais – ATNO
Curso de Atualização de Oficiais de Máquinas – ATOM
Curso de Atualização para Práticos – ATPR

Especiais 















Curso Especial Avançado de Combate a Incêndio – ECIA
Curso Especial Avançado de Posicionamento Dinâmico – EAPD
Curso Especial Básico de Automação – CEBA
Curso Especial Básico de Posicionamento Dinâmico – EBPD
Curso Especial Básico Sobre Proteção de Navio – EBCP
Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Máquinas – ACOM
Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Náutica – ACON
Curso Especial de Cuidados Médicos - ESCM
Curso Especial de Gerenciamento de Passadiço para Oficiais - EGPO
Curso Especial de Navegação Eletrônica para Mestres de Cabotagem e
Contramestres – ENET
Curso para Oficial de Proteção do Navio – EOPN
Curso para Operador Ecdis – EPOE
Curso Especial de Operador ARPA – EARP
Curso de Operações com Cargas Perigosas no Trabalho Aquaviário – EOCA
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Curso Especial de Radiooperador Geral – EROG
Curso Especial de Radiooperador Restrito – EROR
Curso Especial de Treinamento em Operações Comerciais Marítimas em Simulador
– ESOM
Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios para Produtos
Químicos a Distância – ESOQ (On-Line)
Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios Petroleiros a
Distância – ESOP (On-Line)
Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios Tanque para Gás
Liquefeito a Distância – ESOG (On-Line)
Curso Especial Básico de Navio-Tanque para Gás Liquefeito – EBGL
Curso Especial Básico de Navio-Tanque para Gás Liquefeito a Distância – EBGL
Semi-Presencial
Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos Químicos –
EBPQ
Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos Químicos a
Distância – EBPQ Semi-Presencial
Curso Especial de Qualificação de Docentes - CEQD
Curso Especial MARPOL 73/78 – Anexo I – EPOL I
Curso Especial MARPOL 73/78 – Anexo II – EPOL II
Curso Especial Prático de Operador Radar – EPOR

Expedito 



Curso Expedito de Atendimento ao Público Externo a Distância – ATPE On-line
Curso Expedito de Tutores em Educação a Distância – ETED On-line

Estágios 




Estágio Preparatório para Oficiais Designados para Capitanias, Delegacias e
Agências a Distância – ESPOC On-line
Estágio Preparatório para Praças Designadas para Capitanias, Delegacias e
Agências a Distância – ESPRAC On-line
Estágio Preparatório para Praças Designadas para Capitanias, Delegacias e
Agências a Distância – ESPRAC por Correspondência
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Programa de Ensino Profissional
Marítimo para Estrangeiros - PEPME
CURSOS DE GRADUAÇÃO
 Formação de Oficial de Náutica da Marinha Mercante (FONT)
 Formação de Oficial de Máquinas da Marinha Mercante (FOMQ)
INÍCIO PREVISTO E DURAÇÃO
Início:
Janeiro
Duração: 8 semestres (Náutica); e 7 semestres (Máquinas).
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA
O pedido de reserva de bolsa de estudo deverá ser feito pelo Órgão de
Administração Governamental do país amigo responsável pela formação de pessoal da
Marinha Mercante à Representação Diplomática do Brasil, até 31 de maio do ano anterior
ao início do curso pleiteado.
FACILIDADES PROPORCINADAS AOS ALUNOS
a) alojamento e alimentação;
b) uniforme e roupa de cama;
c) assistência médica e odontológica;
d) biblioteca técnica e recreativa;
e) práticas esportivas;
f) auxílio financeiro, em moeda nacional, equivalente à remuneração dos alunos
brasileiros, para pequenas despesas, inclusive quando embarcado, durante o período
escolar e estágio de praticante; e
g) estágio de praticante, em navio da armação brasileira, quando possível.
PAÍSES QUE PODEM PROPOR CANDIDATOS
Concorrerão às bolsas de estudo estabelecidas: para o CIAGA, os candidatos
propostos pelos governos da Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai;
e para o CIABA, os candidatos propostos pelos Governos de países africanos, da América
Central, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Venezuela.

LOCAIS DE REALIZAÇÕES DOS CURSOS E ENDEREÇOS:
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA (CIAGA)
Av. Brasil, no 9020 – Olaria
Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro
CEP: 21.031- 831 – Telefone: 55(21)3505-3253 e Fac-símile: 55(21) 3505-3149
E-mail: 25@ciaga.mar.mil.br
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CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE BRAZ DE AGUIAR (CIABA)
Rodovia Artur Bernardes, 245 – Pratinha
Belém - Estado do Pará
CEP: 66.816-900 - Telefone: 55 (91)3216-7020 - Fac-símile: 55 (91) 3216-7119
E-mail: 20@ciaba.mar.mil.br

DATA DE APRESENTAÇÃO
Os bolsistas deverão se apresentar diretamente ao Centro de Instrução para onde
foram destinados, até a data a ser comunicada pelo Governo Brasileiro, de modo a
cumprirem o período de adaptação, o qual tem início, normalmente, no mês de janeiro.
REGIME ESCOLAR
O aluno obedecerá ao regulamento e às normas que regem a vida e a disciplina dos
Centros de Instrução.
O aluno ficará sob regime de internato, com licença para saída nos finais de semana,
feriados e férias escolares. Nas férias escolares, os bolsistas poderão ausentar-se da
cidade de realização do curso ou do País, devendo, para tanto, obter autorização do Centro
de Instrução, arcando com as despesas das respectivas locomoções.
Quando embarcado, o aluno ficará sujeito ao regime de bordo.
O desligamento do aluno poderá ocorrer, por ato do Comandante do Centro de
Instrução, motivado pelas seguintes situações:
- encerramento ou interrupção do curso;
- falta de atendimento às qualificações e requisitos exigidos;
- desistência;
- falta de aproveitamento;
- falta disciplinar grave; ou
- inaptidão definitiva em inspeção de saúde.
NÚMERO DE VAGAS
A critério da Diretoria de Portos e Costas (DPC).
QUALIFICAÇÕES E REQUISITOS EXIGIDOS
a) ter 17 anos completos e menos de 24 anos de idade, em 1º de fevereiro do ano
da matrícula;
b) ser solteiro e não contrair matrimônio durante o curso;
c) ter nível de instrução correspondente ao Ensino Médio (2º Grau, ciclo colegial
completo ou equivalente);
d) atender às seguintes condições físicas:
- altura mínima: 1,54m para homens e 1,52m para mulheres;
- altura máxima: 2,00m para ambos os sexos;
- peso: índice de massa corporal (IMC) compreendido entre 18 e 30. Tais limites,
que não são rígidos, serão correlacionados pelos Agentes Médicos Periciais
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(AMP) com outros dados do exame clínico (massa muscular, conformação
óssea, proporcionalidade, biotipo, tecido adiposo localizado, etc.);
- acuidade visual (AV) mínima permitida: 20/100 em ambos os olhos (AO), sem
correção (S/C), corrigida para 20/20 com a melhor correção óptica possível;
- senso cromático: não serão admitidas discromatopsias para as cores verde e
vermelha, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada
modelo de teste empregado. Não é admitido o uso de lentes corretoras do
senso cromático;
- dentes: mínimo exigido de vinte (20) dentes naturais, dez (10) em cada arcada,
hígidos ou tratados. Para restabelecer as condições normais de estética e
mastigação, tolera-se a prótese dental, desde que o inspecionado apresente os
dentes naturais, conforme mencionado;
e) apresentar atestado de saúde com os seguintes exames:
- abreugrafia ou telerradiografia de tórax;
- sangue: glicemia, uréia, hemograma completo, VDRL (sorologia para Lues) e
exame ANTI-HIV (Teste de Elisa);
- urina: EAS; e
- fezes: parasitológico.
f) ser capaz de:
- homens - correr 2.300 (dois mil e trezentos) metros, no tempo máximo de 12
(doze) minutos e nadar 50 (cinquenta) metros, no tempo máximo de 2 (dois)
minutos, em qualquer um dos tipos de nado básico: “crawl” (nado livre), peito,
borboleta ou costas; e
- mulheres - correr 1.900 (hum mil e novecentos) metros, no tempo máximo de
12 (doze) minutos e nadar 50 (cinquenta) metros, no tempo máximo de 2 (dois)
minutos e 20 (vinte) segundos, em qualquer um dos tipos de nado básico:
“crawl” (nado livre), peito, borboleta ou costas.
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Atendimento ao Público
O CIAGA disponibiliza as seguintes formas de comunicação com o usuário:
Balcão de Atendimento:
- SEGUNDA-FEIRA:
08:00 às 11:30: Período reservado para aberturas e matrículas em cursos.
11:30 às 16:00: Atendimento ao público.
- De TERÇA a QUINTA-FEIRA:
08:00 às 16:00: Atendimento ao público.
- SEXTA-FEIRA:
08:00 às 11:30: Atendimento ao público.
11:30 às 16:00: Período reservado para encerramento de cursos, expedição e
preenchimento de documentos. Necessidade de cumprimento de expediente administrativo
interno.
Atendimento telefônico:
Sala de Estado:
Posto Avançado:
Divisão de Processos Seletivos:
Divisão de Inscrição:
Centro de Ensino a Distância:
Dúvidas relacionadas ao SISPEL:

(21) 3505-3182
(21) 3505-3134
(21) 3505-3110
(21) 3505-3128 / 3505-3203 / 3505-3183
(21) 3505-3187 / 3505-3251
(21) 3505-3259

Sítio Eletrônico:

www.ciaga.mar.mil.br
E-Mail:
Caso deseje fazer algum comentário, solicitar esclarecimento adicional ou encaminhar
sugestões e/ou críticas, utilize os endereços de email abaixo e logo entraremos em contato.
Geral
Concurso ASON
Concurso ASOM
Concurso EFOMM
Cursos da Marinha Mercante:
Ensino à Distância:

- secom@ciaga.mar.mil.br
- ason@ciaga.mar.mil.br
- asom@ciaga.mar.mil.br
- processoseletivoefomm@ciaga.mar.mil.br
- cursos@ciaga.mar.mil.br
- ead@ciaga.mar.mil.br
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Sugestões e/ou problemas site- webmaster@ciaga.mar.mil.br

COMPROMISSO COM A QUALIDADE
.
Atenção, Respeito e Cortesia no Atendimento aos Usuários
 Prestar um atendimento claro e objetivo, pautado na ética e no respeito à pessoa
humana, tratando-os com cordialidade e a devida atenção.
 Facilitar o acesso a informações e procedimentos organizacionais, em prol da
transparência dos serviços prestados;
 Tramitação tempestiva dos processos para propiciar atendimento das expectativas
dos usuários. Documentos que requerem maior prazo, por sua complexidade, terão
suas
informações
disponibilizadas
ao
usuário
quanto
às
etapas
cumpridas/pendentes e às estimativas de prazos; e
 As reclamações e/ou sugestões recebidas pelo Fale Conosco do CIAGA serão,
oportuna e tempestivamente, respondidas aos usuários.
Critérios para Atendimento
 O atendimento aos usuários é feito por ordem de chegada, controlado mediante
sistema de senhas e painel eletrônico para organização dos serviços, à exceção de
atendimentos especiais, que impliquem prévio agendamento; e
 Serão priorizados os atendimentos a idosos, pessoas portadoras de necessidades
especiais, gestantes e lactantes.
Condições de Acessibilidade
 As instalações são de fácil acesso e são mantidas em condições de habitabilidade
compatíveis com as expectativas dos usuários, proporcionando o devido bem estar
aos mesmos; e
 Próximas às áreas de acesso, são mantidas vagas de estacionamento reservadas a
idosos e portadores de necessidades especiais.
Prazo para Prestação dos serviços
 O prazo para a execução dos serviços prestados pelo CIAGA são variáveis, em
função da natureza do serviço solicitado, de modo que poderão ser prontificados
imediatamente, nos casos mais simples, ou, num caso extremo, dentro de 90 dias;
 As solicitações de informações sobre andamento de processos em tramitação serão
fornecidas quando do efetivo contato pessoal e/ou telefônico com o usuário;
 Os requerimentos recebidos, acerca dos diversos serviços prestados pela
organização, serão analisados e respondidos de forma tempestiva, a partir do
momento da entrada dos mesmos nos setores pertinentes;
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Os documentos físicos e eletrônicos recebidos pela organização. pessoalmente ou
via correios, fax, e-mail, etc. serão prontamente destinados ao setor competente,
para a adoção das medidas administrativas pertinentes, com a maior brevidade
possível; e
Recebimentos reclamações e denúncias serão imediatamente tratados e
direcionados no âmbito interno do CIAGA. Da mesma forma, as sugestões serão
acolhidas e analisadas quanto à viabilidade das mesmas.

Divisão de Inscrição
Espera para Atendimento: mediante senha, a partir de 20 minutos, variando em função
dos eventos e cursos pretendidos.
Para efetuar a inscrição o candidato, de posse da documentação exigida para cada
curso (PREPOM), deverá comparecer à Divisão de Inscrição no CIAGA com a
documentação original ou, se desejar, poderá enviar pelo Correio (ECT), a seguinte
documentação autenticada (exceto para cursos que tenham EDITAL):
a) RG e CPF (Cópia autenticada);
b) Atestado de Saúde Ocupacional - (ASO) que comprove bom estado de saúde física e
mental, inclusive as condições auditivas e visuais. O atestado deverá estar dentro do
prazo de validade (cópia autenticada);
c) Caderneta de Inscrição e Registro - (CIR) - Cópias autenticadas de todos os embarques,
para contagem de tempo na classificação;
d) Certificado de conclusão de curso, quando solicitado. (cópia autenticada);
e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (original); e
f) Ficha de Inscrição.
Os documentos autenticados devem ser enviados em envelope único para:
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha - CIAGA
À Divisão de Inscrição
Avenida Brasil, n.º 9.020 – Olaria - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21.031.831
No caso de indicação de empresa, a Carta de Indicação, nos termos do Modelo de Carta
de Indicação de Empresa, devidamente assinada, no mínimo pelo Chefe do Departamento
de Recursos Humanos, deverá ser remetida pela própria empresa para o CIAGA.
Os serviços prestados pelo CIAGA (inscrição em cursos e emissão de 2ª via de
documentos) serão cobrados por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
conforme a Tabela de Indenizações prevista no Anexo "E" da Portaria 07/2009 de
28/JAN/2009 da DPC. Esta cobrança será efetuada por intermédio de uma Guia de Serviço,
que deverá ser preenchida e impressa através do "site" da Diretoria de Portos e Costas DPC, no link "Emissão de Guias".
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Para o preenchimento da Guia, deverão ser observadas as seguintes orientações:
- No campo “Realizar o Serviço na”, selecionar a opção => 801: Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha
- A seguir, preencher o campo NOME do Candidato;
- A seguir preencher o campo CPF do Candidato;
- No campo “Serviços Disponíveis”, selecionar a opção abaixo:
*** INSCRIÇÃO EM CURSO DO EPM ***;
- Ao terminar, clicar no botão "Emitir Guia de Serviços", para gerar e imprimir a Guia.
Após a emissão e impressão da Guia, providenciar o pagamento em qualquer banco do
sistema de compensação ou pelo Internet Banking (caso o pagamento não ocorra até a
data de vencimento constante na Guia, será necessária a emissão de uma 2ª via).
ATENÇÃO
TODOS OS CURSOS A SEREM MINISTRADOS NO CIAGA SÃO “GRATUITOS” E TÊM
PRÉ REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA
CLASSIFICAÇÃO.
O CANDIDATO “NÃO PODERÁ SER INSCRITO OU MATRICULADO” CASO NÃO
ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO PREPOM
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Seção de Certificação
Serviços Principais:


Emitir os certificados modelo DPC-1031 e modelo DPC-1034 e suas etiquetas para
oficiais e pessoal subalterno da Marinha Mercante com base nas Ordens de Serviço
(OS) de conclusão de cursos e de término de estágios.



Emitir, ainda, Diplomas de Bacharéis aos alunos da EFOMM, e certificados de
participação para os concludentes dos Estágios Preparatórios para Oficiais
designados para Capitanias, Delegacias e Agências - ESPOC.



Emitir a 1ª via e/ou averbar as Cadernetas de Inscrição e Registros (CIR) dos
diversos aquaviários ao término dos cursos e para cumprimento de estágios.

Os modelos acima mencionados, também poderão ser solicitados por meio de
requerimentos através da Divisão de Inscrição deste Centro Instrução e sendo atendido
com base nas Ordens de Serviço (OS) de conclusão de cursos e de término de estágios
ministrados neste Centro.
Outros Serviços:
Emissão de 2ª Via de Certificado
Documentação e pré-requisitos necessários:
 Requerimento do interessado; e
 Pagamento de GRU. no caso de 2ª via por extravio, apresentando o boletim de
ocorrência.

Seção de Registros Escolares
Emissão de Certificado de Tempo de Serviço para Ex-alunos EFOMM (DPC-2309)
Documentação e pré-requisitos necessários:
 Requerimento do interessado ao CIAGA ou CIABA;
 Certificado de Reservista (cópia); e
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Certidão de nascimento ou de casamento (cópia).
O requerimento poderá ser remetido pelo correio para um dos CI, dependendo do
local onde o curso foi realizado.

Prazo máximo para emissão: 20 dias

Convênios
Para realização do estágio obrigatório (para cursos que assim exigem), é necessária
a realização de convênio entre o CIAGA (instituição de ensino) e a empresa de navegação
(concedente).
Para formalização do convênio é necessário que a empresa seja contribuinte do
Fundo de Desenvolvimento para o Ensino Profissional Marítimo (FDEPM).
Obs: Caso não seja, deverá seguir as instruções para contribuição (anexo A). Havendo
dúvidas, deverá consultar a Relatoria do Plano Básico Lima, localizada na DPC, através
dos telefones (21) 2223-5450 (relator) ou (21) 2104-5198 (ajudante).

DOCUMENTAÇÃO PARA CONVÊNIO (CÓPIAS AUTENTICADAS):
Encaminhar os documentos abaixo relacionados através do Formulário. (anexo B).
- CNPJ da empresa;
- Contrato Social ou Estatuto da empresa;
- Identidade e CPF do responsável que assinará o convênio;
- Ata ou procuração de autorização do responsável para assinatura em nome da
empresa;
- Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) do Comprovante da
contribuição do Fundo para Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
(FDEPM).
VALIDADE:
Os convênios têm a validade de 4 (quatro) anos.
TERMO DE COMPROMISSO:
Para realização do estágio, será redigido um TERMO DE COMPROMISSO entre
aluno/empresa/CIAGA. Após assinatura desse Termo, o estagiário/praticante será
apresentado à empresa por ofício.
EMPRESAS CONVENIADAS:

26

Relação das Empresas Conveniadas com o CIAGA (anexo C).

Anexo(A)

Informações Básicas
Os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo – FDEPM,
são formados, basicamente, pela contribuição de empresas relacionadas a atividades
marítimas.
O correto enquadramento dos contribuintes nessas atividades é muito importante. Sendo
assim, descrevemos abaixo alguns mecanismos que auxiliam na conferência dos dados,
criando um roteiro de verificação.

I - Passo a Passo (o que verificar).
1º Passo: O documento que informa o valor pago das contribuições é a Guia de
Previdência Social – GPS. Porém, a mesma não informa para qual entidade foi destinada
a contribuição. Para obter essa informação é necessário verificar o Comprovante de
Declaração das Contribuições.
2º Passo: Verificar no Comprovante de Declaração se o código do Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS, é o que destina o recolhimento ao FDEPM. Os
códigos FPAS abrangem conjuntos de atividades econômicas de forma resumida, e cada
conjunto está relacionado a uma ou mais entidades. Os códigos FPAS relacionados à
DPC-FDEPM são: 540 e 680.
3º Passo: Também no Comprovante de Declaração, verificar se a atividade econômica
da empresa condiz, especificamente, com a de um contribuinte do FDEPM. Isto pode ser
visto pela análise do Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE, que apresenta as
atividades econômicas de forma discriminada. Desta forma, fica afastada a possibilidade
de se confundir as atividades econômicas com as que não estão relacionadas à
DPC/FDEPM.
4º Passo: Ainda no Comprovante de Declaração, verificar o código de “outras
entidades” (que é um código que especifica para qual entidade foi destinada a
contribuição). Por exemplo:
A empresa que declara o código FPAS 540 pode, também, estar contribuindo para o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), e/ou DPC-FDEPM.
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O método de formação do número do código é feito somando-se os números
indicativos de cada entidade:
Código 0128 = DPC;
Código 0129 = DPC (0128) + FNDE (0001);
Código 0130 = DPC (0128) + INCRA (0002); e
Código 0131 = DPC (0128) + INCRA (0002) + FNDE (0001).
Desta forma, nota-se que o contribuinte, ao informar qualquer um dos quatro códigos
acima, estará destinando o total da contribuição à DPC-FDEPM, através do código 0128,
ou somente parcela, caso utilize os códigos 0129, 0130 ou 0131.
5º Passo: Finalmente, existe um documento denominado Protocolo de arquivo SEFIP
cuja finalidade é garantir que as informações apresentadas pelo Comprovante de
Declaração foram enviadas à Caixa Econômica Federal, dando credibilidade à tal
comprovante.
Verifica-se a relação do Protocolo com o Comprovante de Declaração, observando o
número registro de arquivo – NRA, constante no Protocolo e o número do arquivo
apresentado no comprovante de declaração, situado na parte superior, no lado direito, do
referido comprovante. Caso as informações estejam conflitantes ou havendo alguma
irregularidade, encaminhar os documentos analisados à DPC, apontando a suspeita de
erro para que seja feita uma analise junto ao órgão fiscalizador INSS.
Caso as informações estejam corretas, não será necessário nenhuma ação por parte
da CP/DL/AG.

Roteiro de verificação do Contribuinte DPC-FDEPM
Para verificar se o solicitante de um serviço é contribuinte, e se está em dia com suas
obrigações, é necessário solicitar os seguintes documentos:
OBS: Para visualizar os documentos clique nos itens sublinhados ou na lupa amarela
a) Guia da Previdência Social - GPS
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É o documento utilizado pelos contribuintes para pagamento das contribuições sociais
arrecadadas pelo Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS. Na GPS devem ser
observados:
a.1 Nome e campo identificador (CNPJ);
a.2 Competência (mês a que se refere o pagamento)
a.3 Autenticação bancária ou comprovante (Carimbo mecânica ou tíquete bancário)
a.4 Valores
b) Comprovante de Declaração.
É o documento que retrata o resumo das informações declaradas ao INSS. No
Comprovante de Declaração devem ser observados:
b.1 Nome
b.2 CNPJ
b.3 Código FPAS; (540 e/ou 680)
b.4 Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE)
. (Lista das atividades relacionadas ao contribuinte do FDEPM)

b.5 Código de Terceiros ou outras entidades; (0128, 0129, 0130 ou 0131)
b.6 Competência (Mês de referência)
c) Protocolo.
É o documento que comprova o envio dos dados declarados junto à Caixa Econômica
Federal para posterior repasse ao INSS. No Protocolo devem ser observados:
c.1 Nome e CNPJ
c.2 Competência (mês a que se refere a Declaração)
c.3 O Número Registro de Arquivo – NRA, do Protocolo deverá ser igual ao número do
arquivo constante no Comprovante da Declaração. Observe

29

Em caso de suspeita de algum erro nos itens verificados, a OM deverá encaminhar,
preferencialmente por fax, os documentos analisados à Relatoria do Plano Básico Lima
(RELPBL), apontando e discriminando a referida suspeita.
Relatoria do Plano Básico Lima
Fax: (21) 2104-5197
Tel: (21) 2104-5199
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Anexo(B)
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA – CIAGA
AV. BRASIL nº 9.020 – OLARIA – CEP: 21.031-831 – RIO DE JANEIRO / RJ
TEL/FAX: (21) 3505-3223 – TEL: (21) 3505-3230

A/C Sr.

RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________
CNPJ nº _______________________________________
ENDEREÇO COMPLETO:
AV./RUA/TRAV.: __________________________________________ Nº __________
COMPLEMENTO: _______________________ BAIRRO: _______________________
CIDADE: ________________________ ESTADO: _______ CEP: ___________-____
TEL: (

) _____________________ FAX: (

) ___________________________

Endereço da página na WEB:
ASSINALAR:
( ) CONTRATO SOCIAL

( ) ESTATUTO

NOME (de quem vai assinar o Convênio): _________________________________
CARGO: __________________

NACIONALIDADE: _____________________

CART. IDENT. N.º __________________

ÓRGÃO EMISSOR: _______________

ESTADO CIVIL: ____________
CPF nº ________.________.________-_______
______________________________________________________________________
OBS: Assinatura / carimbo (de quem preencheu este formulário) e data.
NOME DO EMBARCADOR PARA CONTATO: ________________________________
E-mail:________________________________________________________________
TEL: (

) ______________. Cel: ( )___________
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FAX: (

) ________________

ENCAMINHAR CÓPIAS AUTENTICADAS:
 CNPJ;
 CONTRATO SOCIAL ou ESTATUTO;
 CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF da pessoa que assinará o Convênio;
 Ata ou procuração de autorização da pessoa para assinatura em nome da
empresa.
 Cópia da Guia Recolhimento da Previdência Social - GPS (Comprovante da
contribuição do Fundo para Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
(FDEPM)).
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Anexo(C)
RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONVENIADAS COM O CIAGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ASTROMARÍTIMA Navegação S.A
ASSO Marítima Navegação LTDA
B.W. OFFSHORE DO BRASIL LTDA.
BOURBON MARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A.
BRAM Serviços Marítimos Ltda
BRAVANTE OFFSHORE
CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE C.B.O.
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
DEEP SEA SUPPLY NAVEGAÇÃO MARITIMA LTDA
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A.
ETESCO Construções e Comércio LTDA
FARSTAD NAVEGAÇÃO S.A.
FINARGE Apoio Marítimo Ltda
FLUMAR TRANSPORTES DE QUÍMICOS E GASES LTDA.
GALAXIA MARÍTIMA S.A
H DANTAS COM. NAV. E INDÚSTRIAS LTDA.
HERMASA
HORNBECK OFFSHORE NAVEGAÇÃO LTDA
INTERNACIONAL Marítima Ltda
INTERNAV NAVEGAÇÃO LTDA
KNUTSEN NYK NAVEGAÇÃO DO BRASIL S.A
LABORDE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
LOG.STAR NAVEGAÇÃO S.A
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
MAERSK SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
MAESTRA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA S/A
MARIMAR S/A
MAROIL APOIO MARITIMO LTDA
MERCOSUL LINE NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
MULICEIRO SERVIÇOS MARITIMOS LTDA
Navegação SÃO MIGUEL Ltda
NORSKAN OFFSHORE LTDA.
NTL NAVEGAÇÃO E LOGISTICA S/A
O.S.M. BRASIL GER. DE OPER. MARÍTIMA. LTDA.
OLYMPIC Marítima Ltda.
OP NAVEGAÇÃO LTDA
ORION SERVIÇOS MARÍTIMOS
PAN MARINE do Brasil Ltda
PANCOAST NAVEGAÇÃO LTDA
POSIDONIA Serviços Marítimos LTDA
RABO DE PEIXE TRANSP. MAR. E EMP. TURISTICOS LTDA
REBRAS REBOCADORES DO BRASIL S.A.
SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

SAPURA Navegação Marítima S.A
SEALION DO BRASIL NAVEGAÇÕES LTDA.
SEACOR Offshore do Brasil LTDA
SEADRILL Serviços de Petróleo LTDA
SOLSTAD OFFSHORE LTDA
SIEM OFFSHORE
SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.
SUPERPESA
STARNAV Serviços Marítimos LTDA
TECHNIP Instalações, Indústria e Apoio Marítima Ltda
TEEKAY DO BRASIL SERVÇOS MARÍTIMOS LTDA.
TRANSHIP Transportes Marítimos LTDA
TRANSMAR SERVIÇOS MARITIMOS S.A
TRANSOCEAN Brasil LTDA
TRANSPETRO PETROBRAS TRANSPORTE S/A
UP OFF SHORE APOIO MARITIMO
V. SHIPS BRASIL OFF SHORE S.A
VAN OORD Dragagens do Brasil Ltda
VESSEL LOG CIA. BRASILEIRA DE NAV. E LOGISTICA S/A
WILSON, SONS OFFSHORE S/A
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Ensino a Distância (EaD)

INTRODUÇÃO:
Modalidade de ensino que proporciona ao aluno a oportunidade de aprender sem
estar em uma sala de aula e que o mesmo pode escolher o local e a hora para estudar,
reduzindo os custos e disseminando mais a educação a uma quantidade maior de pessoas.
O CIAGA adota duas metodologias:
On-line: Geralmente utilizado para cursos mais curtos, de duração de 1 a 4 meses,
contendo muitas atividades interativas vinculadas em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, com a participação bem atuante da tutoria. O aluno é mais
direcionado em suas atividades.
Correspondência: Geralmente utilizado para cursos mais longos, de duração de 1 a 2
anos, contendo material auto instrucional, onde o aluno é mais independente em seu
aprendizado. Pode também utilizar um AVA para auxiliar nas comunicações, tutoria e
acesso ao material.
Obs: A modalidade EAD pode ser complementada com uma fase presencial, onde o curso
passa a ser chamado de “Blended” ou “Híbrido”.
Uma das avaliações dos Cursos é a prova eletrônica que é realizada em qualquer OM
através do aplicativo SISPEL, sorteando as questões aleatoriamente, resultando em uma
prova diferente para cada aluno e mostrando o seu resultado no final de sua realização.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
1 – Cursos Complementares Especiais
Metodologia: On-line com uma fase
presencial
Público: Aquaviários dos grupos Marítimos
e Fluviários de nível 5 ou superior da
Marinha Mercante
Duração: 12 semanas + 5 dias na fase
presencial
Metodologia: On-line
Público: Aquaviários dos grupos Marítimos
e Fluviários de nível 5 ou superior da
Marinha Mercante
Duração: 10 semanas

Metodologia: On-line
Público: Aquaviários dos grupos Marítimos
e Fluviários de nível 5 ou superior da
Marinha Mercante
Duração: 10 semanas

Metodologia: On-line
Público: Aquaviários dos grupos Marítimos
e Fluviários de nível 5 ou superior da
Marinha Mercante
Duração: 10 semanas

Metodologia: On-line com uma fase
presencial
Público: Aquaviários dos grupos Marítimos
para de nível 3 ou superior da Marinha
Mercante
Duração: 6 semanas
Metodologia: On-line com uma fase
presencial
Público:
Aquaviários
dos
grupos
Marítimos para de nível 3 ou superior da
Marinha Mercante
Duração: 6 semanas
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Metodologia: On-line com uma fase
presencial
Público: Docentes ou profissionais que
atuam ou pretendam atuar com EPM
Duração: 10 semanas

2 – Cursos Complementares Expeditos
Metodologia: On-line
Público: Profissionais que desenvolvam
atividades de atendimento ao público
externo nas Organizações Militares
Duração: 5 semanas

Metodologia: On-line
Público: Professores, conteudistas ou
profissionais que desenvolverão atividades
de tutoria em cursos a distância.
Duração: 5 semanas
3 – Estágios
Metodologia: On-line e/ou Correspondência
com uma fase presencial
Público: Praças designadas para Capitanias,
Delegacias ou Agências
Duração: 3 meses com 15 dias na fase
presencial

Metodologia: On-line com uma fase presencial
Público: Oficiais designados para Capitanias,
Delegacias ou Agências
Duração: 3 meses com 15 dias na fase
presencial
4 – Cursos de Qualificação e de Aperfeiçoamento
Metodologia: On-line com uma fase
presencial
Público: 1º ou 2º Oficial de Máquinas da
Marinha Mercante
Duração: 49 semanas + 250 horas na fase
presencial
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Metodologia: Correspondência com uma
fase presencial
Público: Marinheiros de Convés (MNC) da
Marinha Mercante ou ex-praças (SO ou SG)
do Quadro de Praças da Armada e do Corpo
Auxiliar de Praças
Duração: até 24 meses com 3 semanas na
fase presencial
Metodologia: Correspondência com uma
fase presencial
Público: Contramestre Fluvial (CMF) da
Marinha Mercante ou ex-praças (SO ou SG)
do Quadro de Praças da Armada e do Corpo
Auxiliar de Praças
Duração: até 24 meses com 3 semanas na
fase presencial
Metodologia: Correspondência com uma
fase presencial
Público: Contramestre de Pesca na
Navegação Interior (CPI) da Marinha
Mercante ou ex-praças (SO ou SG) do
Quadro de Praças da Armada e do Corpo
Auxiliar de Praças
Duração: até 24 meses com 3 semanas na
fase presencial
Metodologia: Correspondência com uma
fase presencial
Público: Marinheiros de Máquinas (MNM)
da Marinha Mercante ou ex-praças (SO, SG
ou CB) do Quadro de Praças da Armada
Duração: até 30 meses com 100 Horas na
fase presencial

Metodologia: Correspondência com uma
fase presencial
Público: Marinheiros Fluviais de Máquinas
(MFM) da Marinha Mercante ou ex-praças
(SO, SG ou CB) do Quadro de Praças da
Armada
Duração: até 24 meses com 100 Horas na
fase presencial
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COMO SE INSCREVER:
Para Cursos Complementares Especiais ou Expeditos




Efetuar o pagamento da GRU referente à taxa de inscrição, conforme instruções
fornecidas pela Divisão de Inscrição;
Enviar os documentos obrigatórios descritos no site,via correio, para a Divisão de
inscrição do CIAGA, no endereço Av. Brasil, 9020 – Olaria – Rio de Janeiro – CEP
21031-001 ou apresentá-los nesse mesmo local, dentro do período de inscrição; e
Aguardar a mensagem do coordenador do curso informando se a sua inscrição foi
efetivada ou não.

Obs: os pré-requisitos do curso, assim como os documentos obrigatórios são
descritos no site, em cada curso.
Para o Cursos APAQ-IC, IIC, IIIC, IM e IIM



Comparecer ao Órgão Aplicador – OAP (CIABA, Capitanias e Delegacias) mais
próximo levando os documentos obrigatórios descritos no site, a qualquer momento;
e
Efetuar o pagamento da GRU referente à taxa de inscrição, conforme orientações do
Orientador de Aprendizagem.

Obs: os pré-requisitos do curso, assim como os documentos obrigatórios são
descritos no site, em cada curso.
Para os Estágios ESPRAC e ESPOC


Por mensagem. Maiores informações serão fornecidas posteriormente
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Assessoria de Comunicação Social
Visitas de colégios e cursos preparatórios à EFOMM
O CIAGA disponibiliza, ao longo do ano, para as escolas, faculdades ou cursos
preparatórios, a oportunidade de conhecer um pouco mais da rotina e infraestrutura da
Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM), em visitas guiadas por
algumas instalações. Este trabalho tem como finalidade estimular e apresentar aos jovens a
carreira de Oficial da Marinha Mercante, por meio de palestras conduzidas, na maioria das
vezes, pelos próprios alunos.
Os interessados devem entrar em contato com a Assessoria de Comunicação Social do
CIAGA pelo e-mail comunicasocial@ciaga.mar.mil.br , informando o nome da instituição, o
responsável pelo grupo e a quantidade estimada de estudantes. As visitas acontecem entre
às 14h40 e 16h00. Outras dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (21)
3505-3199.
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Equipe Revisora
Coordenação:
CF (FN-RM1) ROGÉRIO FERNANDES DE SOUZA;
Equipe Técnica:
CC (CA) CLÁUDIO PINTO CARDOSO ;
CT (FN-RM1) JOSE CARLOS PIRES DE AGUIAR;
1º Ten (T-RM2) LEONARDO MULULO MADELA;
1º SG (RM1) FERNANDO RODRIGUES DA C. REGO
FC-FEMAR ANDRÉ LUÍS MOURILHE ROCHA.
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