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REGISTRO DE REUNIÃO 

 

A) Data: 13/04/2016 

B) Hora: 10h às 12h 

C) Participantes: 

- Simone Aquino Martins de Castro – ANAC/GTOF 

- Jurema Pacheco Marques – ANAC/GTOF 

- Juan Henrique P. Ibañez – Presidente do SINEAC 

- Jorge Leite - Vice-presidente do SINEAC 

- Nelson Riet - Diretor Técnico Educacional do SINEAC 

D) Pauta apresentada:“Apresentação oficial do primeiro Sindicato Interestadual das 

Escolas de Ensino da Aviação Civil. Essa reunião será uma oportunidade para o diálogo com o 

Órgão Regulador para fortalecer o segmento empresarial, multiplicar as possibilidades de 

sucesso das reivindicações e atrair benefícios de forma coletiva”. 

E) Assuntos Tratados:  

E.1) Apresentações: O Sindicato apresentou os representantes presentes na reunião e 

histórico da entidade, quanto à sua fundação em dezembro de 2015, às 30 escolas até o momento 

filiadas (apenas Regiões Sudeste e Sul) e propósitos de representatividade. 

E.2) Propostas dos RBAC 140, 141 e 147: o Sindicato solicitou informações para acesso 

às minutas dos referidos regulamentos. A GTOF informou que a solicitação deve ser feita à SPO, 

através da Gerência de Normas Operacionais e Suporte (GNOS). Ainda foi informado que deve 

ser solicitada nova audiência pública, objetivando a transparência do processo, visto que seria 

permitido acesso a todos os interessados nos assuntos. 

E.3) Manuais de Cursos da ANAC: o Sindicato expôs alguns aspectos dos manuais dos 

cursos da ANAC, ressaltando principalmente a desatualização do conteúdo programático 

descrito em cada um deles. Foi informado que a entidade possui uma proposta, em 

desenvolvimento, do curso de Instrutor de Voo de Avião. Nesse sentido, a GTOF informou do 

interesse em receber as contribuições do Sindicato para a revisão dos manuais, organizando o 

trabalho em projetos, para os quais poderão ser designados servidores da ANAC para o 

acompanhamento e análise do material. Especificamente em relação ao curso de INVA, a GTOF 

expôs alguns aspectos do Projeto Prioritário da ANAC “Certificação de Pessoas”, cujo gerente é 

o Sr. Wagner William de Souza Moraes (SPO), no qual as funções do Instrutor de Voo e do 

Examinador Credenciado recebem destaque no processo de concessão de licenças e habilitações. 

A GTOF orientou ao Sindicato contatar a equipe do Projeto para apresentar a proposta do curso 
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de INVA. Ainda em relação às alterações dos manuais de cursos, o Sindicato foi orientado a 

estabelecer em conjunto com a GTOF/GCOI quais manuais serão atualizados e prioridade entre 

eles, a fim de que não sejam envidados esforços duplicados, visto que outras organizações 

(Associações, Universidades) também possuem trabalhos semelhantes. 

E.4) Examinador Credenciado: o Sindicato relatou experiências em relação à atuação de 

Examinadores Credenciados e informou possuir uma proposta de curso de formação destes 

profissionais, sendo orientado a apresentá-los à GTOF, objetivando subsidiar possíveis 

modificações no curso ministrado pela ANAC. 

E.5) Canal de comunicação com a ANAC: o Sindicato solicitou a designação de um 

servidor para atendimento telefônico ou por e-mail, o que se torna inviável, considerando o 

número reduzido de servidores da GTOF e a alta demanda de trabalho. No entanto, foram 

informados todos os canais de atendimento da GTOF/GCOI para atendimento: telefone (21) 

3501-5877; e-mail para informações escolasdeaviacao@anac.gov.br; e-mail para agendamento 

de reuniões reunioes.gcoi@anac.gov.br. Além dos citados canais, foi disponibilizada agenda 

para reunião mensal, a ser realizada na ANAC – RJ, às terceiras segundas-feiras de cada mês. O 

Sindicato demonstrou o interesse de realizar reuniões extras no NURAC – Porto Alegre, o que é 

possível desde de que previamente agendado através do e-mail, objetivando a verificação do 

assunto a ser tratado e da disponibilidade de servidores. 

E.6) Pautas das próximas reuniões: esta primeira reunião teve como objetivo a 

apresentação do Sindicato, embora tenham sido tratados, em linhas gerais, de outros assuntos. A 

GTOF solicitou ao Sindicato que, para o agendamento das próximas reuniões, seja apresentada 

pauta detalhada para que os participantes possam se preparar adequadamente e para que a 

reunião seja objetiva e produtiva.Foi  esclarecido ainda que, para o tratamento de 

assuntos/processos específicos de escolas, a própria entidade interessada deverá agendar reunião 

com a GTOF, para que tais assuntos não sejam alocados nas reuniões com o Sindicato, que 

visam tratar de assuntos de interesse geral. 
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