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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS 

DIVISÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

CALENDÁRIO ANUAL DE CURSOS 2020 – Atualizado em 07 de julho de 2020 

EVENTO 

DATA LIMITE 
DE 

SOLICITAÇÃO 
DE MATRÍCULA 

DATA LIMITE DE 
DIVULGAÇÃO 

DOS 
MATRICULADOS 

NO SITE DO 
CENIPA 

PERÍODO LOCAL 

 
 

VAGAS 
DISPONÍVEIS CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA 

 
          CPAAS 

Curso de 
Padronização 
das Atividades 

de Apoio ao 
Solo (2 Turmas) 

Conforme orientações contidas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem  

T1-Encerrado 
T2-A partir de 

24/08/20 
A distância 

1120 (T1) 
1500 (T2) 

-  http://cenipavirtual.aer.mil.br 

 
CI –SIPAER 

Curso de 
Introdução ao 

SIPAER 
(3 Turmas) 

Conforme orientações contidas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 

T1-Encerrada 
T2-22/06/20 
(em curso) 

T3-09/11/20 

A distância 
1500 (T1) 
1500 (T2) 
1500 (T3) 

- http://cenipavirtual.aer.mil.br 

 
EGAP–MIL 
Estágio de 

Gestão 
Avançada da 
Prevenção de 
Acidentes – 

Aviação Militar 

31/01/2020 
Encerrado 

Encerrado 
16/03  

a 17/03  
Encerrado 

CENIPA 
Brasília – DF 
(Presencial) 

 
 
 

40 
- exercer ou ter sido indicado para exercer funções de Comando de Ala, Unidade Aérea ou de 
outras organizações ligadas à atividade aérea das Forças Armadas ou de Forças Auxiliares; e 
- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

https://cenipavirtual.aer.mil.br/
https://cenipavirtual.aer.mil.br/
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EVENTO 

DATA LIMITE 
DE 

SOLICITAÇÃO 
DE MATRÍCULA 

DATA LIMITE DE 
DIVULGAÇÃO DIS 
MATRICULADOS 

NO SITE DO 
CENIPA 

PERÍODO 
LOCAL/ 

MODALIDADE 

 
VAGAS 

DISPONÍVEIS CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA 

CPAA–FH 

Curso de 
Prevenção de 

Acidentes 
Aeronáuticos – 
Fator Humano 

14/02/2020 
Encerrado 

Encerrado 

09/03 
a 

30/04 
Encerrado 

A distância 40 

Civil:   

- ser médico ou psicólogo; 

- ser funcionário de instituição ligada à atividade aérea;  

- ser indicado pela instituição a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos na 
página eletrônica do CENIPA; e 

- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

Militar:  

- ser médico ou psicólogo; 

- ser oficial com posto de 2º Tenente a Tenente–Coronel ou equivalente;  

- ser indicado pela organização a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
na página eletrônica do CENIPA; e 

- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

Data a definir 
*(SUSPENSO, 

por tempo 
indeterminado) 

CENIPA 

Brasília - 

DF 
(Presencial) 

 

40 

       CPAA-CEA 
Curso de 

Prevenção de 
Acidentes 

Aeronáuticos – 
Controle do 

Espaço Aéreo  

 

14/02/2020 
Encerrado 

Encerrado 

16/03 
a 

08/05 
Encerrado 

A distância 
 

50 
- atuar em atividades de prestação e suporte dos serviços de navegação aérea no SISCEAB;  
- ser indicado pela organização a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
pelo CENIPA; e 
- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 
 

Data a definir 

*(SUSPENSO, 
por tempo 

indeterminado) 

CENIPA 
Brasília – DF 
(Presencial) 

50 

CI – CEA 
Curso de 

Investigação – 
Controle do 

Espaço Aéreo 

 

14/02/2020 
Encerrado 

Encerrado 

16/03 a 
08/05 

Encerrado 
A distância 40 

- ser Oficial do Quadro de Oficiais Aviadores ou do Quadro de Oficiais Especialistas em Controle 

de Tráfego Aéreo ou do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica em Controle de Tráfego 
Aéreo; 
- ser indicado pela organização a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
pelo CENIPA; e 
- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

 

Data a definir 
*(SUSPENSO, 

por tempo 
indeterminado) 

CENIPA 
Brasília – DF 
(Presencial) 

40 
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EVENTO 

DATA LIMITE 
DE 

SOLICITAÇÃO 
DE MATRÍCULA 

DATA LIMITE DE 
DIVULGAÇÃO DIS 
MATRICULADOS 

NO SITE DO 
CENIPA 

PERÍODO 

 
   LOCAL/ 

MODALIDADE 

 
VAGAS 

DISPONÍVEIS CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA 

CPAA – MA 

Curso de 
Prevenção de 

Acidentes 
Aeronáuticos – 
Manutenção de 

Aeronaves 

(3 Turmas) 

(T1) ALA 12  
(T2) CAvEx  

(T3) Apenas 
militares da AFA  

(T1 e T2) 
10/04/2020 - 
Encerrados 

 
(T3) 28/08/2020  

(T1 e T2) 
Encerrados 

 
T3 - 08/09/2020 

11/05-03/07 
T1 e T2 

 
A distância 

180 
Civil: 
- ser funcionário de instituição ligada à atividade de manutenção de aeronaves; 
- ser Técnico de Manutenção Aeronáutica e possuir CHT válida; ou  
- ser Engenheiro Aeronáutico ou Engenheiro com Especialização em Manutenção Aeronáutica;  
- ser indicado pela organização a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
pelo 
CENIPA. 
- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

 
Militar: 
- se Oficial: pertencer ao Quadro de Oficiais Especialistas em Avião (QOEAV) ou do Quadro de 
Oficiais Especialistas em Aeronaves (QOEANV) ou equivalente nas demais Forças Armadas e/ou 
de Forças Auxiliares; 
- se Graduado: possuir formação na área de manutenção de aeronaves; 
- ser indicado pela organização a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
na página eletrônica do CENIPA; e 
- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

21/09-13/11 
T3 - Exclusivo 

AFA 
50 

Data a definir 
*(SUSPENSO, 

por tempo 
indeterminado) 

(T1) - Santa 
Cruz - RJ  

(T2) Taubaté 
- SP  
(T3) 

Pirassununga - 
SP  

(Presencial) 

(T1) 110 

(T2) 70 

(T3) 50 

CGPAA  

Curso de Gestão 
da Prevenção de 

Acidentes 
Aeronáuticos 

Encerrado 
15/05/2020  

Encerrado 

13/07 a 04/09  A distância 100  

Data a definir 
*(SUSPENSO, 

por tempo 
indeterminado) 

CENIPA 
Brasília – DF 
(Presencial) 

 
 

50 
 

Civil: 

- estar indicado para assumir funções relacionadas com a segurança operacional no âmbito da 
aviação civil;  

- ser indicado pela instituição a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos na 
página eletrônica do CENIPA; e 

- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

 

Militar: 

- estar exercendo função em setor de prevenção de acidentes aeronáuticos; e 

- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 
 
 
 
 

Data a definir 

*(SUSPENSO, 
por tempo 

indeterminado) 
 

50 
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EVENTO 

DATA LIMITE 
DE 

SOLICITAÇÃO 
DE MATRÍCULA 

DATA LIMITE DE 
DIVULGAÇÃO DIS 
MATRICULADOS 

NO SITE DO 
CENIPA 

PERÍODO 
LOCAL/ 

MODALIDADE 

 
      VAGAS 
DISPONÍVEIS CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA 

CIAA 

Curso de 
Investigação de 

Acidentes 
Aeronáuticos 

31/07/2020 14/08/2020  

28/09 a 20/11 A distância 40 

Civil: 

- ser funcionário de instituição ligada à atividade aérea; 

- ser piloto comercial ou piloto de linha aérea ou ser engenheiro aeronáutico ou mecânico; e 

- ser indicado pela instituição a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos na 
página eletrônica do CENIPA. 

 

Militar: 

- ser Oficial; 

- ser piloto militar, engenheiro aeronáutico ou engenheiro mecânico;  

- ser indicado pela organização a que pertencer, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
na página eletrônica do CENIPA; e  

- ter realizado inscrição eletrônica no site do CENIPA. 

Data a definir 
*(SUSPENSO, 

por tempo 
indeterminado) 

CENIPA 
Brasília – DF 
(Presencial) 

40 

OBSERVAÇÕES: 

*1- Devido às medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 e seguindo determinação do Comando da Aeronáutica (Portaria 

nº 358/GC3, de 17 de março de 2020), as fases presenciais dos cursos ofertados pelo CENIPA estão suspensas por tempo indeterminado. 

2- As datas das fases presencias serão oportunamente divulgadas por meio do site do CENIPA e do e-mail cadastrado dos alunos. 

3 - A divulgação da matrícula será realizada somente por meio do site do CENIPA, até a data limite prevista. 

  

Brasília, 07 de julho de 2020. 

Aprovo:    

 

                                          Brig Ar ADOLFO ALEIXO DA SILVA JUNIOR 

                           Chefe do CENIPA                                                        


