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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 FINALIDADE  

Esta instrução tem por finalidade estabelecer o Currículo Mínimo para o  
Estágio de Comando da Força Aérea Brasileira (ECFAB).  

1.2 ÂMBITO  

Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica (CIEAR). 



6/21  ICA 37-157/2015 
 

 

2 CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DO ESTÁGIO 

2.1 CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 

2.1.1 O Estágio de Comando da Força Aérea Brasileira (ECFAB), de acordo com a 
classificação estabelecida na Lei de Ensino da Aeronáutica, é um estágio de especialização da 
fase pós-formação e que se destina a atualizar e ampliar os conhecimentos dos oficiais 
superiores da Aeronáutica que foram indicados para os cargos de comando, chefia, direção, 
prefeito, subcomandantes e vice-presidente das diversas organizações militares e comissões 
do Comando da Aeronáutica. 

2.1.2 De acordo com o Estatuto dos Militares, “o oficial é preparado, ao longo da carreira, 
para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção”. Uma dessas etapas é 
cumprida pelo Curso de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (CCEM), ministrado pela 
ECEMAR. E, cabe ao ECFAB complementar a capacitação para o exercício de cargos de 
comando, a partir da escolha pelo Alto-Comando da Aeronáutica dos oficiais designados para 
as funções relevantes dessa natureza.  

2.1.3 É a partir deste momento que se revela a importância do ECFAB. Aos comandantes 
impõe-se administrar recursos humanos, materiais e financeiros da Aeronáutica de acordo 
com modernas técnicas de gestão pública. A sociedade brasileira espera que o administrador 
público siga os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
Assim, o exercício do comando é um processo global, imerso em um complexo cenário 
organizacional que abrange a infraestrutura, os recursos de toda ordem, execução de obras e o 
planejamento de metas. 

2.1.4 O objetivo do ECFAB é atualizar os futuros gestores para o exercício de uma das 
funções mais nobres e, ao mesmo tempo, de maior responsabilidade para um oficial de 
carreira da Aeronáutica: o comando de uma unidade ou organização militar. Desde a sua 
primeira edição, em 1989, o Estágio tem sido constantemente aperfeiçoado, com base nas 
percepções dos Órgãos de Direção Geral, Setorial e de Assessoria Direta (ODGSA) e do 
corpo pedagógico do CIEAR, nas análises das críticas ao longo dos anos e, ainda, segundo as 
orientações do DEPENS. 

2.1.5 Esse contexto de avaliação permite que os objetivos gerais do Estágio possam ser 
plenamente alcançados, em que pese a variedade de assuntos abordados e sua curta duração. 
Para tanto, é desejável que os conteúdos sejam apresentados por representantes 
reconhecidamente experientes nos temas. A técnica de aula expositiva é preconizada apenas 
para a introdução ou orientação inicial dos trabalhos, sendo o mais importante a interação 
entre o palestrante e a audiência. O ECFAB deve ser, fundamentalmente, uma plataforma para 
delinear orientações e expor as lições aprendidas no exercício de cargos de comando e chefia, 
por meio da troca de experiências vividas e observadas.  

2.1.6 Assim, espera-se que os palestrantes tenham habilidades para apresentar casos, situações 
e cenários existentes em cada ODS. Devem ser capazes de ilustrar as relações de dependência 
e/ou interdependência entre as organizações militares da Aeronáutica e o(s) Órgãos de 
Direção Geral e Setoriais e as instituições públicas e privadas que normalmente interagem 
com as Forças Armadas. Demonstrando, assim, as implicações e efeitos gerados pelas ações 
decorrentes das implementações das diretrizes dos escalões superiores e das ordens de 
comando. Tais situações devem evidenciar, principalmente, as condutas apropriadas nos 
processos de tomadas de decisões desejadas frente a cada um dos contextos sugeridos.  
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2.1.7 O comando traduz-se, por conseguinte, na direção de uma organização militar para a 
consecução de seus objetivos, os quais devem estar sempre voltados para o cumprimento da 
missão da Aeronáutica. Cabe ao ECFAB, portanto, conferir ao oficial designado a 
competência desejada para que sinta-se capacitado, orientado e amparado para os desafios de 
liderar e comandar. 

2.1.8 Considerando a importância do Estágio no contexto da Força Aérea, espera-se que o 
ECFAB apresente, igualmente, uma visão prospectiva da implantação dos projetos, planos e 
metas emanadas a partir da interpretação da Política da Aeronáutica. A apresentação dessas 
orientações é considerada imprescindível para direcionar as condutas dos futuros gestores, em 
diferentes esferas de atuação, como a da gestão organizacional, da execução orçamentária e 
financeira, da administração patrimonial, das implicações jurídicas, no gerenciamento de 
crises, e, finalmente, para o exercício do comando e da liderança, pautados pela ética, valores 
e deveres militares, a fim de manter sempre vivos o entusiasmo, o profissionalismo e o 
comprometimento das organizações militares para com a missão da Aeronáutica. 

2.2 FASES DO ESTÁGIO 

2.2.1 A distribuição das instruções tem sequenciamento e perfil de relacionamentos próprios. 

As fases do ECFAB estão definidas conforme o que se segue: 

  Fase 1 – engloba a parte inicial do Estágio, que se inicia no primeiro dia de 
aula e termina no segundo dia da segunda semana letiva. Serão abordados os assuntos 
relacionados com orçamento, economia e finanças, conduzidos pelo EMAER, SEFA e 
CENCIAR. 

Fase 2 – engloba a parte intermediária e final do Estágio, iniciando-se no 
terceiro dia da segunda semana letiva e encerrando-se no último dia do ECFAB. Serão 
abordados assuntos de interesse geral, como as palestras das Diretorias, do Poder Judiciário, 
dos Órgãos de Assessoria Direta ao Comandante da Aeronáutica, os painéis com ex-
comandantes de bases e unidades aéreas e, finalmente, as palestras sob a responsabilidade dos 
Órgãos de Direção Setorial (ODS), oportunidade na qual divulgarão suas diretrizes e 
orientações aos futuros comandantes, com ênfase àqueles que lhes serão diretamente 
subordinados. 

2.2.2 Na última semana do Estágio será ministrada a disciplina “Gerenciamento Avançado na 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos”, sob a responsabilidade do CENIPA. Esta disciplina 
tem por finalidade consolidar a cultura de prevenção de acidentes aeronáuticos, além de 
sensibilizar os oficiais que irão assumir as funções de comandantes de unidades aéreas, 
comandantes e subcomandantes de bases aéreas para a importância dessa atividade. 
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2.3 AUDIÊNCIAS 

A Força Aérea Brasileira é composta por um efetivo aproximado de 70.000 
militares que exercem sua profissão em mais de 400 organizações militares distintas. Assim, 
há uma grande diversidade de unidades nas quais as funções de comando serão exercidas, 
dentre elas, bases aéreas, organizações de saúde, prefeituras, corpo de alunos de escolas de 
formação militar, esquadrões de voo, comissões, institutos de pesquisa, centros de 
computação, entre outras. 

O exercício das funções de comando, na Força Aérea Brasileira, requer dos 
oficiais designados uma visão abrangente de todo o contexto da Aeronáutica e, ao mesmo 
tempo, uma visão específica que retrate o relacionamento de sua organização com cada ODS 
e com as demais organizações militares, bem como com as instituições públicas e privadas em 
todas as esferas e setores da sociedade.  

Desse modo, os oficiais matriculados no ECFAB serão divididos em três 
audiências distintas, cabendo a cada público participar de todo ou de apenas uma fase do 
Estágio, conforme a função e a organização militar para qual foi designado.  

2.3.1 COMPOSIÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 

A composição das audiências está assim definida: 

a)  Audiência 1 – são os ocupantes de cargos que tem como responsabilidade a 
gestão financeira (unidades gestoras – UGE) e que cursam o ECFAB em sua integralidade 
(Fases 1 e 2):  

- Comandantes de Bases Aéreas, Centros Integrados, Centro de Instrução, 
Escola de Aperfeiçoamento; 

- Chefes de Grupamentos de Apoio, Centros de Computação, Centro de 
Documentação, Serviço Regional de Proteção ao Voo, Centro de Gerenciamento, Grupamento 
de Infraestrutura e Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos; 

- Diretores do Campo de Provas, Parques de Material Aeronáutico e Bélico, 
Centro de Catalogação, Centro de Transporte, Institutos, Depósito Central, CGABEG, 
Centros de Lançamento, Fazenda de Aeronáutica de Pirassununga, Pagadoria de Inativos e 
Pensionistas da Aeronáutica, Hospitais e Odontoclínicas, LAQFA; e 

- Prefeitos das Prefeituras tipo A; e 

- Vice-Presidente de Comissão. 
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b)  Audiência 2 – composta pelos oficiais indicados para funções de assessoria 
direta ao Comandante, Chefe ou Diretor, sendo também gestores de finanças: (Fase 1) 

- Subcomandantes de Bases Aéreas, Chefes de Divisão Administrativa, Vice-
Diretores de Hospitais e Odontoclínicas, Vice-Diretores de Institutos, Vice-Chefes de 
Grupamentos de Apoio e de Infraestrutura. 

c) Audiência 3 – composta pelos oficiais designados para os cargos de comando 
de unidades que não tenham gestão financeira autônoma, realizando a fase 
intermediária e final do ECFAB (Fase 2): 

- Comandantes de Esquadrões Aéreos, Batalhões de Infantaria, Grupo de 
Instrução, Esquadrão Aeroterrestre, Grupos de Defesa Antiaérea, Grupos de Comunicações e 
Controle, Grupo Especial de Inspeção em Voo, Centro de Preparação, Corpo de Cadetes e do 
Corpo de Alunos;  

- Chefes do DSM-MN; e 

- Prefeitos das Prefeituras tipo B 
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3 PADRÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICO E PERFIL DO ALUNO 

3.1 PADRÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICO 

a) aplicar as legislações pertinentes ao exercício dos cargos de comando na 
gestão de recursos financeiros, patrimoniais e humanos; 

b) aplicar, adequadamente, os procedimentos e as condutas relacionados à ação 
de Polícia Judiciária Militar nos Inquéritos Policiais Militares (IPM), Autos de Prisão em 
Flagrante (APF) e Sindicâncias; 

c) aplicar no exercício do comando os fundamentos básicos do Direito, nas 
áreas Constitucional, Administrativa, Penal Militar e dos Direitos Humanos e Direito 
Internacional dos Conflitos Armados (DICA); 

d) gerir as unidades e organizações militares utilizando-se de técnicas que 
garantam maior eficiência aos processos administrativos e em consonância com as legislações 
vigentes; 

e) gerenciar os recursos humanos, materiais e orçamentários em elevado nível 
de eficiência, racionalidade, transparência e legalidade; 

f) aplicar e promover a filosofia e as ações ligadas à política de prevenção de 
acidentes aeronáuticos do COMAER; 

g) utilizar as técnicas básicas de comunicação social e de marketing 
institucional em conformidade com as orientações do CECOMSAER; e 

h) cumprir e fazer cumprir, no âmbito do exercício de seu cargo, as leis, os 
decretos, as medidas provisórias, os avisos, as portarias, os regulamentos e as demais 
legislações constitucionais e infraconstitucionais. 

3.2 PERFIL DO ALUNO 

O aluno do ECFAB apresenta o seguinte perfil: 

a) ser oficial superior, da ativa da Aeronáutica, dos diferentes quadros, 
designado para assumir função de comando, chefia ou direção, de prefeito, subcomandante e 
de vice-presidente em organização militar do COMAER. 
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4 FINALIDADE, OBJETIVOS GERAIS E DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

4.1 FINALIDADE DO ESTÁGIO 

4.1.1 O ECAFB tem por finalidade atualizar os oficiais-alunos nos preceitos da Administração 
Pública Federal, por meio de palestras, aulas e painéis, para o exercício dos cargos de gestor 
em organizações militares do Comando da Aeronáutica. 

4.1.2 Para cumprir tal finalidade, o Estágio promoverá orientações que auxiliem aos oficiais 
exercerem o cargo para o qual tenham sido designados, de forma compatível com a política 
traçada pelo COMAER, na área administrativa e/ou operacional, bem como no 
relacionamento com diferentes organizações militares e civis. 

4.2 OBJETIVOS GERAIS 

Proporcionar aos oficiais-alunos experiências de aprendizagem que lhes 
permitam: 

a)  identificar os aspectos mais relevantes da atuação dos Comandos Gerais, 
Departamentos e da SEFA relacionados com as atividades da organização militar para a qual 
está designado; 

b)  estabelecer relacionamento institucional com organizações militares e 
instituições públicas e privadas, em vários níveis, de acordo com as diretrizes emanadas do 
Comando da Aeronáutica; 

c)  distinguir o tipo de apoio esperado dos comandos a que estiverem 
subordinados, bem como o apoio que deverão prestar; 

d)  interpretar as diretrizes, planos, metas e cronogramas estabelecidos pelos 
Comandos Gerais e Departamentos às unidades subordinadas; 

e)  delinear soluções adequadas para os problemas apresentados pelos 
comandos superiores; 

f)  identificar as políticas traçadas pelo Comando da Aeronáutica nas áreas 
operacional e administrativa; 

g)  identificar os principais aspectos da gestão financeira no COMAER; e 

h)  identificar os principais pontos de interação com a justiça civil e militar. 

4.3 DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

4.3.1 O Estágio de Comando da Força Aérea (ECFAB) tem a duração de 15 (quinze) dias 
letivos, com carga horária real de 100 (cem) tempos e carga horária total de 105 (cento e 
cinco) tempos.  

4.3.2 A diferença entre a carga horária total e real será utilizada de acordo com as necessidades 
do DEPENS, da UNIFA ou do CIEAR, nas seguintes atividades: 

a)  atividades administrativas;  

b) complementação da instrução; e 

c) flexibilidade da programação.  
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5 QUADRO GERAL DO CURSO 

CAMPO ÁREA DISCIPLINA 
CH 

INSTR. 
CH 

AVAL. 
CH 

TOTAL 

TÉCNICO-
ESPECIALIZADO 

CIÊNCIAIS 
MILITARES 

COMANDOS GERAIS 
E DEPARTAMENTOS 

20 00 20 

PLANEJAMENTO, 
EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E 
CONTROLE INTERNO 

E EXTERNO 

34 

 
 

00 34 

ASSESSORIA DIRETA 
AO CMTAER 

18 
 

00 18 

ASPECTOS 
JURÍDICOS 

11 
 

00 11 

GERENCIAMENTO 
AVANÇADO DA 
PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES 
AERONÁUTICOS 

17 

 
 

00 17 

CARGA HORÁRIA REAL 100 00 100 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 03 00 03 

FLEXIBILIDADE 02 00 02 

CARGA HORÁRIA TOTAL 105 00 105 
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5.1 DESDOBRAMENTO DO QUADRO GERAL 

CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS MILITARES 

DISCIPLINA: COMANDOS-GERAIS E DEPARTAMENTOS 

CH PARA INSTRUÇÃO: 20 CH PARA AVAL: 00 CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) explicar a atual conjuntura dos Comandos-Gerais e Departamentos face à política traçada 
pela Aeronáutica (Cp); 

b) distinguir o inter-relacionamento existente entre os Comandos-Gerais e Departamentos e as 
demais Organizações Militares e Instituições Civis, nos diferentes níveis e com a sociedade 
local (Cp); 

c) identificar os problemas mais frequentes em relação aos Comandos-Gerais e 
Departamentos, e as medidas adotadas e ou recomendas para sua solução ou minimização 
(Cn); e 

d)  interpretar os planos, metas e projetos previstos para os Comandos-Gerais e 
Departamentos (Cp). 

EMENTA: 

1) COMGAR.  2) COMGAP.  3) COMGEP.  4) DCTA. 5) DEPENS. 6) DECEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14/21  ICA 37-157/2015 
 

 

CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS MILITARES 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTROLE INTERNO E 
EXTERNO. 

CH PARA INSTRUÇÃO: 34 CH PARA AVAL: 00 CARGA HORÁRIA TOTAL: 34 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) explicar a atual conjuntura financeira face à política traçada pela Aeronáutica (Cp); 

b) descrever o inter-relacionamento existente entre o Órgão de Finanças da Aeronáutica e as 
demais organizações militares e instituições públicas (Cp); 

c) identificar o relacionamento entre os órgãos de finanças, de fiscalização, de controle e de 
tomada de contas (Cp); 

d) identificar os casos mais frequentes analisados pela SEFA e CENCIAR, e as medidas 
adotadas e ou recomendadas pelos órgãos de controle (Cp); e 

e) interpretar os planos, metas e projetos previstos para a Aeronáutica (Cp). 

EMENTA: 

1) SEFA: Normas e Assuntos Jurídicos relevantes; Licitações, contratos e convênios, 
execução orçamentária; Programação e Execução Financeira; Execução Patrimonial; Parceria 
Público Privada. 2) CENCIAR: Controle Interno e Governança; Gestão Financeira; 3) 
Tribunal de Contas da União. 
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CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS MILITARES 

DISCIPLINA: ASSESSORIA DIRETA AO CMTAER 

CH PARA INSTRUÇÃO: 18  CH PARA AVAL: 00 CARGA HORÁRIA TOTAL: 18  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) explicar a atual conjuntura dos Órgãos de Direção Geral e de Assessoria Direta ao 
CMTAER face à política traçada pelo COMAER (Cp); 

b) distinguir o inter-relacionamento existente entre os Órgãos de Direção Geral e de 
Assessoria Direta ao CMTAER e as demais organizações militares e instituições públicas e 
privadas, nos diferentes níveis e com a sociedade local (Cp); 

c) identificar os casos mais frequentes analisados pelos Órgãos de Direção Geral e de 
Assessoria Direta ao CMTAER, e as medidas adotadas e/ou recomendadas solucionar ou 
minimizar os efeitos gerados (Cp); e 

d) interpretar os planos, metas e projetos previstos para os Órgãos de Direção Geral e de
Assessoria Direta ao CMTAER (Cp). 

EMENTA: 

1) EMAER. 2) CIAER. 3) ASPAER. 4) GABAER. 5) CECOMSAER. 6) CPO.  
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CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS MILITARES 

DISCIPLINA: ASPECTOS JURÍDICOS 

CH PARA INSTRUÇÃO: 11 CH PARA AVAL: 00 CARGAHORÁRIA TOTAL: 11 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) identificar, no ordenamento jurídico militar, a importância da tutela jurídica da hierarquia e 
da disciplina (Cp); 

b) interpretar os princípios de Direito Constitucional aplicados ao Direito Penal Militar (Cp); 

c) identificar os problemas mais frequentes em relação aos procedimentos de Justiça e as 
medidas adotadas e/ou recomendadas para solucionar ou minimizar os efeitos gerados (Cp); 

d) identificar as questões relevantes do Direito Militar e os crimes militares de maior 
incidência (Cp); 

e) descrever o papel do comandante como autoridade de Polícia Judiciária Militar (Cp); e 

f) identificar as formas de cumprimento de decisões liminares e de sentenças judiciais (Cp). 

EMENTA:  

1) STM.  2) COJAER. 3) AUDITORIA MILITAR.  
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CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS MILITARES 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO AVANÇADO DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
AERONÁUTICOS 

CH PARA INSTRUÇÃO: 17 CH PARA AVAL: 00 CARGAHORÁRIA TOTAL: 17 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) identificar os princípios que dão suporte filosófico ao SIPAER (Cn); 

b) reconhecer  a importância da atuação do Comandante e de um gerenciamento adequado 
para a Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Va); 

c) interpretar as contribuições oferecidas à segurança de voo pelos programas e ferramentas 
prevenção de acidentes aeronáuticos (Cp); 

d) identificar os principais aspectos relacionados ao processo de gerenciamento do risco 
operacional (Cp); 

e) identificar a forma de estruturação do Método SIPAER de Gerenciamento de Risco 
(MSGR) através de suas principais características (Cp); 

f) valorizar o Método SIPAER de Gerenciamento de Risco (MSGR) como ferramenta de 
apoio ao comando da unidade aérea (Va); 

g) identificar os aspectos relacionados à prevenção de ocorrências decorrentes de colisão 
com fauna (Cp); 

h)  alorizar as atividades de gerenciamento do risco da fauna (Va); 

i) conceituar acidentes organizacionais sob o ângulo da segurança de voo (Cp); 

j) identificar as formas de desenvolvimento das atividades de prevenção de acidentes 
aeronáuticos no Brasil atualmente (Cp); 

k) identificar as funções atribuídas ao Ministério Público no contexto da sociedade 
democrática e seu papel no processo de investigação do acidente aeronáutico, conduzido 
pela justiça militar (Cp); 

l) identificar as principais consequências jurídicas de um acidente aéreo militar,
especialmente quanto à responsabilidade civil e penal (Cp); e 

m)identificar o papel desempenhado pelo SIPAER e a importância da Segurança de Voo no 
contexto do COMGAR (Cp). 

EMENTA: 

1) O SIPAER e a prevenção de acidentes aeronáuticos: Filosofia SIPAER; Oficial de Segurança
de Voo; Desafios atuais; Programas e Ferramentas de Prevenção; processo de gerenciamento
do risco operacional; Método SIPAER de Gerenciamento de Risco (MSGR). 2) Gerenciando a 
prevenção: acidentes organizacionais e prevenção de acidentes aeronáuticos na aviação. 3) O
acidente aeronáutico e o Ministério Público Militar (MPM): Histórico e atribuições do MPM; o
MPM e a investigação do acidente aeronáutico. 4) Responsabilidade civil e penal no acidente
aéreo: responsabilidade civil e penal; a Lei 12.970/2014. 5) O SIPAER no COMGAR: dados
estatísticos; casos concretos; conceitos e ferramentas.  
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6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

Os procedimentos de avaliação para o ECFAB serão detalhados no Plano de 
Avaliação do CIEAR. 
 

 

  



ICA 37-157/2015  19/21 
 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os tempos destinados às atividades administrativas são para aquelas inerentes 
ao processo de coordenação do estágio, bem como para orientações específicas sobre as 
normas e aos procedimentos adotados pela UNIFA e pelo CIEAR. 
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8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 O Diretor-Geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica convidará o Exmo. Sr. 
Comandante da Aeronáutica para proferir palestra durante o ECFAB. 

8.2 Os casos não previstos nesta Instrução serão submetidos ao Diretor-Geral do 
Departamento de Ensino da Aeronáutica. 
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