
 

 

Curso para Aplicação do Teste de Condicionamento Físico (CATF) / ICA 37-295 
 
Finalidade  
Preparar militares do COMAER para a aplicação do Teste de Aptidão e 
Condicionamento Físico (TACF) e dos Testes de Seleção e Admissão aos cursos e 
estágios da Aeronáutica, conforme previsto nas ICA 54-1 e 54-2. Além disso, o CATF tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento de ações de incentivo à realização da prática regular 
de atividades físicas, bem como orientações relacionadas à manutenção do bem-estar e da saúde 
aos militares e civis das OM do COMAER. 
 
Perfil do aluno 

a) ser Oficial, Sargento e Cabo do COMAER; e 

 possuir pelo menos uma das condições a seguir: ser instrutor de Educação Física; ter 
formação na área de Educação Física; atuar na seção de Educação Física ou similar da 
Unidade; e /ou apresentar reconhecida afinidade com a área de Educação física. 

 
Objetivos Gerais 
Proporcionar aos instruendos condições de aprendizagem que lhes permitam: 

a) destacar a importância da atividade física para a saúde dos militares de sua OM; 
b) identificar a importância do processo de Avaliação Física e do cumprimento dos preceitos 

dos protocolos previstos; 
c) identificar o processo de formação do SISEFIDA, bem como sua organização sistêmica; 
d) identificar as ICA 54-1 e ICA 54-2 e saber pesquisar informações necessárias à aplicação do 

TACF nelas contidas; 
e) citar e identificar pontos anatômicos fundamentais à correta Aplicação do TACF; 
f) apontar o processo de validação de protocolos, de erros comuns no processo de avaliação e 

o surgimento e evolução dos protocolos atualmente utilizados no TACF; 
g) destacar os protocolos e técnicas utilizados no TACF, bem como as situações as quais se 

aplicam; 
h) utilizar os recursos materiais e informatizados de forma adequada para a análise e registro 

de dados do TACF; 
i) identificar as atribuições da função de aplicador e supervisor de TACF; 
j) aplicar o TACF, utilizando corretamente as técnicas e protocolos previstos; 
k) apresentar valores e medições das aferições de teste do TACF estatisticamente aceitáveis; e 
l) dirimir as dúvidas relacionadas ao TACF. 

 
Duração  
10 (dez) dias letivos. 
 


