REGULAMENTO DE CURSO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA
Conforme Apêndice E da IS 141-002 da ANAC
1. APLICABILIDADE
Esse regulamento é aplicável ao curso de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, nos módulos: Básico,
Célula, Grupo Motorpropulsor e Aviônicos.
2. O CURSO
As aulas serão ministradas para turmas de no máximo 20 alunos. Elas serão ministradas em dias úteis,
de segunda a sexta-feira de 19:00h às 22:00h. A duração do curso, dependerá de cada módulo, cujas
cargas horárias são:
• Básico:
560 horas
• Célula:
640 horas
• Grupo Motopropulsor:
640 horas
• Aviônicos:
640 horas
3. INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
São pré-requisitos para inscrição:
•
•

18 anos incompletos, desde que sejam completados até o final do curso;
Estar cursando o ensino médio, desde que sejam completados até o final do curso, em
estabelecimento de ensino autorizado pelo MEC.

Documentos para inscrição:
•
•
•
•

Ficha de Matrícula preenchida (modelo ANAC);
Foto 3x4 recente;
Comprovante de estar cursando o ensino médio ou certificado de conclusão (cópia)
Para estrangeiros, cópia do passaporte com visto válido ou outro documento que comprove sua
situação regular no país, e outros documentos exigidos pelo RBAC 141;
• Para menores de 18 anos, termo de responsabilidade assinado pelo responsável;
• Apresentar o número de cadastro junto à ANAC (Código ANAC);
• Cópia do RG; CPF e comprovante de endereço.
Será considerado matriculado o candidato que atender às exigências da inscrição, for aprovado em
entrevista, e esteja dentro do número de vagas estipulado para a turma. No ato da matrícula será paga
a primeira parcela do curso, com as subsequentes através de boleto, cheque ou cartão de crédito.

4. VIDA ESCOLAR
Os alunos do curso de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, como exercício prático para o convívio
na Aviação Comercial deverão apresentar padrões de comportamento social, respeito e educação
éticos profissionais compatíveis com ambiente escolar.
•
•

Cumprir todas as determinações pertinentes à sua condição de aluno;
Ser pontual e assíduo no comparecimento aos compromissos de aulas, provas, visitas,
palestras, instrução prática etc.;
• Zelar por todo o material pertencente ao SAT FZ e colocado à disposição do ensino;
• Comporta-se com dignidade, urbanidade e respeito para com seus colegas, instrutores
palestrantes, funcionários e diretores SAT FZ.
• Apresentar-se convenientemente trajado nas dependências da SAT FZ;
• Evitar aglomerações, discussões e tumulto nas dependências internas da SAT FZ ;
• Caso motorizado observa moderação nas vias internas e estacionamentos da SAT FZ, que não
se responsabiliza pelos veículos estacionados no pátio;
• Apresentar-se com o material escolar necessário ao correto acompanhamento da instrução a
ser ministrada;
• Honrar os compromissos de qualquer natureza assumido com a SAT FZ;
• Permitir a utilização de sua imagem e de seu nome para propaganda institucional e sucesso em
seleções e aprovações.
Será passível de suspensão, o aluno:
• Com comportamento em desacordo com os conceitos da boa educação entre colegas,
funcionários, instrutores e diretoria da escola;
• Que não atender às orientações dos procedimentos apresentados pela diretoria
O abandono, desistência, suspensão ou desligamento do curso, em qualquer fase, não
desobriga o aluno do pagamento integral do mesmo.
Será passível de desligamento de curso:
•
•
•

Não mantiver o número de presenças obrigatórias;
Reincidir em ato pelo qual já tenha cumprido suspensão disciplinar;
Cometer falta de disciplina grave, considerando-se para tanto a intensidade e extensão dos seus
efeitos, com amplo direito a defesa.

5. AVALIAÇÕES
O aluno será avaliado em todos os módulos quanto à conhecimento teórico através de testes, provas e
verificações práticas;
Caso não seja alcançado o aproveitamento mínimo, o aluno será encaminhado para uma segunda
avaliação.

Caso o aluno venha a deixar de fazer qualquer avaliação previamente marcada pela Coordenação, ele
deverá solicitar (por meio de formulário padronizado), junto à secretaria, uma prova substitutiva mediante
o pagamento de uma taxa estimulada pela Coordenação do Curso de M.M.A.
É obrigatório comparecimento por parte do aluno aos treinamentos práticos previstos em cada módulo
especializado. O não comparecimento aos treinamentos práticos implicara na reprovação do aluno e sua
exclusão automática da Banca de Exames da ANAC.
Faltas justificadas, podem ser abonadas a critério soberano da coordenação, desde que acompanhadas
de documentos comprobatórios, fornecidos pelo aluno.
6. APROVAÇÃO
Serão aprovados ao aluno que obtiverem no mínimo:
• Média 7,0 (sete) na participação de todas as disciplinas teóricas;
• Conceito “SATISFATÓRIO” nos treinamentos práticos;
• Frequência de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina do curso.
Ao aluno que concluir o curso com aproveitamento, será fornecido um certificado de conclusão do
curso, conforme as normas da ANAC.
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