Informativo

Piloto Comercial
PC

O curso de Piloto Comercial é o primeiro rumo à profissionalização. A Air Flight
oferece treinamento teórico que permite ao piloto avançar com segurança em sua carreira.
Este curso tem duração de três a quatro meses. Paralelamente, na parte prática, o piloto pode
fazer os cursos de pilotagem de multimotor, este no caso de PCA, e voo por instrumentos
(IFR). Este último o torna apto para voar em condições meteorológicas adversas, utilizando
apenas os instrumentos de bordo. A quantidade de horas de voo necessárias para se tornar um
Piloto Comercial de Helicóptero são de 100h (35h PPH + 75h PCH) mais voo de check, já
para Piloto Comercial de Avião é de 150h (35h PPA + 115h PCA) mais voo de check.
Pré-requisitos para curso teórico:
Possuir Ensino Médio completo
Ter 18 anos de idade.
Ser PPH, para se tornar PCH, ou PPA, para se tornar PCA
Pré-requisitos para parte prática:
Certificado Médico Aeronáutico (CMA 1° classe).
Ground School (Familiarização da Aeronave).
Documentação necessária para efetivar matrícula é:
Carteira de Identidade *
Título de Eleitor *
CPF *
Certificado de conclusão do Ensino Médio *
Carteira de Reservista *
Foto 3x4 **
Comprovante de residência *
Certificado Médico Aeronáutico (CMA)*
* Cópia Autenticada
** Foto de frente com fundo branco

Horário das Aulas:
Teórica:
De Segunda à Sexta
Noturno: 19h00 às 22h00
Investimento:
O valor total do curso é de R$ 3.000,00.
Formas de pagamento: 1+5 nos cartões Banese, Visa e Master. Ou à vista com 5% de
desconto.
Não estão inclusos no valor:
Material Didático
Certificado Médico Aeronáutico (CMA)

Disciplinas
São quatro blocos de disciplinas teóricas
Meteorologia
Teoria de Voo
Conhecimentos Técnicos de Aeronaves
Navegação Aérea
Regulamentos do Tráfego Aéreo
Certificado médico aeronáutico (CMA)*:

Eletroencefalograma
Teste ergométrico (acima de 35 anos)
Parasitológico de fezes
Raio x da face
Raio x da arcada dentária (Panorâmica)
*Informações baseadas no Hospital da Aeronáutica de Recife

Trazer um Código ANAC válido;
Cópia do documento de identidade e CPF ou CNH;
Para a emissão do certificado médico aeronáutico é exigido que o inspecionando
encontre-se hígido, física e psiquicamente;
Não esquecer, óculos de grau, caso use.

Avaliação da ANAC:
Para dar entrada no protocolo de solicitação da Avaliação na banca da
ANAC é necessário gerar o GRU no site da ANAC, o valor é de R$ 250,00 (R$ 50,00
por disciplina). O boleto deve ser pago nas agências do Banco do Brasil, depois da
aprovação na Escola e antes da realização da prova, através de um boleto gerado
no próprio site da ANAC. Link para geração de guia:
https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=Apres
entarDadosServico&idServico=1157

Código ANAC:
Todo aeronauta deve possuir o código ANAC, para obtenção do CMA.
Como faço para solicitar código ANAC?
Acesse o endereço eletrônico:
https://sistemas.anac.gov.br/habilitacao/ListarCriarAgendamento/
ResultadoConsultarPublico.do
Clique em solicitar código ANAC.
Preencher todos os campos corretamente e clique em avançar.
Digitalizar e anexar documentos solicitados.
Após anexar os documentos, imprimir a página contendo o número
do seu código ANAC.
Clicar em concluir.

