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Compreendendo o Processo de Certificação 

Muitas escolas estão se questionando sobre como se adequar ao novo conceito 

CIAC imposto pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, após a 

publicação do RBAC 141, e se perguntam: 

 

Como iniciar ou proceder? 

 

O documento normativo que visa orientar aos diretores de escolas e presidentes 

de aeroclubes é a I.S 141.004A. Assim, ela estabelece que existem fases a 

serem cumpridas, da mesma forma que os antigos processos previstos no RBHA 

141, no entanto, o conteúdo das fases é diferente. 

De acordo com a I.S mencionada, temos 5 fases: 

Fase 1 – Contato inicial;  

Fase 2 – Solicitação formal;  

Fase 3 – Avaliação de documentos;  

Fase 4 – Demonstrações e inspeções; e  

Fase 5 – Certificação.  

 

A princípio, nenhuma escola está isenta de passar pelas 5 fases, incluindo a 

Fase 1, contato inicial. Esta deve ser agendada e a ANAC considera formalidade, 

somente e-mails, reuniões presenciais ou ofícios enviados via correio. Para 

solicitar a reunião formal inicial, deve ser preenchido um Formulário padronizado, 

o FOP 400.  

Após a reunião inicial, deverá ser gerado e formalizado um conteúdo de 

formulários e manuais para ser enviado a ANAC, designado por ela como Pacote 

de Solicitação Formal (PSF). 
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Senhores, a Brevett orienta fielmente a ficarem atentos uma vez que a ANAC 

não está aceitando efetivamente erros no processo a partir da Fase 2. Qualquer 

erro ou falta de documentação pode fazer com que a ANAC retorne o processo 

à fase anterior. 

 

Quais os manuais exigidos de acordo com a classificação 

CIAC? 

 

A BREVETT ESTÁ AQUI PARA TE AJUDAR! 

 

Para melhor entendimento, segue a classificação dos Tipos de CIAC, expostos 

pelo RBAC 141:  

• Tipo 1: Instrução teórica e prática para os cursos que não envolvam 

instrução em aeronaves em voo; e instrução teórica para todos os outros 

cursos;   

• Tipo 2: Organização que desenvolve exclusivamente instrução prática de 

voo, incluindo treinamento de solo complementar; e 

• Tipo 3: Organização que desenvolve instrução em ambas as 

modalidades previstas para os CIAC Tipo 1 e 2. 

 

MANUAIS EXIGIDOS 

 

Manual de Instruções e Procedimentos – MIP 

Demonstra as instruções e procedimentos necessários que os profissionais do 

CIAC devem desempenhar de acordo com as funções. Assim, deve ser 

apresentado por todos os tipos de CIAC. 
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Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional – MGSO 

Demonstra a definição, o planejamento e a execução do Sistema de 

Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) do operador aéreo e o Plano 

de Resposta a Emergências, além de outros requisitos. Assim, deve ser 

apresentado pelos CIAC Tipo 2 e Tipo 3.  

O CIAC pode elaborar um modelo próprio desse manual, entretanto, a IS n°141-

005A (Apêndice C) exibe um modelo, e os dados contidos nele devem ser 

contemplados. 

Manual de Garantia da Qualidade – MGQ 

Demonstra que todas as instruções ministradas pelo CIAC alcançarão os 

objetivos propostos, e que todos os procedimentos estarão de acordo com os 

requisitos estabelecidos pelo RBAC 141. 

Deve ser apresentado por todos os CIAC, exceto os que ministram os cursos 

práticos de: piloto de balão livre, piloto de planador, licença de piloto privado e/ou 

piloto aero desportivo. 

O CIAC pode elaborar um modelo próprio, entretanto, a IS n°141-006A 

(Apêndice A) exibe um modelo deste manual, e os dados contidos nele devem 

ser contemplados. 

Programa de Instrução 

Demonstra as instruções de cada curso ministrado no CIAC que esteja previsto 

no RBAC 61, RBHA 63 ou RBAC 65. Assim, deve ser apresentado por todos 

os CIAC. 
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AINDA POSSUI ALGUMA DÚVIDA? 

 

 

Entre em contado com a nossa equipe! 

 

Equipe Brevett Inteligência Aeronáutica  

Belo Horizonte – Minas Gerais 

(31) 2551-5001 

/brevettiaero 

/brevettiaero 

http://www.brevett.com.br/contato
http://www.brevett.com.br/contato
https://api.whatsapp.com/send?phone=553125515001
https://api.whatsapp.com/send?phone=553125515001
https://www.instagram.com/brevettiaero/
https://www.instagram.com/brevettiaero/
https://www.instagram.com/brevettiaero/
https://pt-br.facebook.com/brevettiaero/
https://pt-br.facebook.com/brevettiaero/
https://www.instagram.com/brevettiaero/
https://pt-br.facebook.com/brevettiaero/

