Colégio Naval
O Colégio Naval é uma instituição
militar de ensino, com mais de meio
século de existência, localizada na
enseada Batista das Neves, no
município de Angra dos Reis,
estado do Rio de Janeiro, cuja
missão é preparar candidatos para
o ingresso no Curso de Graduação
da Escola Naval, quando passam,
então,
a
ser
Aspirantes.
responsável pela formação de
Oficiais da Marinha do Brasil.

É reconhecido nacionalmente como
centro de excelência no ensino
secundário no país, condição
comprovada
pelos
últimos
resultados
obtidos
pela
instituição
em
avaliações
realizadas pelo Governo Federal em
todas as escolas públicas do
Ensino Médio.
O Colégio Naval dispõe de ampla
infraestrutura para atender às
necessidades para a formação dos Alunos. Além das salas de aula, onde são
ministradas as matérias, e dos laboratórios de química e línguas, o CN possui
também um ginásio poliesportivo coberto com três quadras, quadras ao ar livre de
futsal, vôlei, basquete e tênis. Há também campo de futebol, pista de atletismo,
academia, estande de tiros, duas piscinas, sendo uma de 25 metros e outra
olímpica, de 50 metros. Além da parte esportiva, há também capela, bar
(lanchonete), lavanderia, auditório, salão de jogos e salão de recreação dos Alunos.
As três turmas ficam em alojamentos separados, todos num prédio de três
andares. Há também um alojamento reservado para visitantes. O refeitório dos
alunos, nas horas das refeições, comporta todos os alunos. No interior do CN
existe também uma boa estrutura médica, com enfermaria, farmácia e centros
odontológico e de fisioterapia.

Mantendo a estrutura das mais tradicionais escolas do mundo, o Colégio
Naval tem uma sociedade acadêmica - a "Sociedade Acadêmica Greenhalgh" (SAG)
-, a qual mantém diversos grêmios culturais e biológicos, além de organizar
eventos de relevância no Ano Cultural do Corpo de
Alunos como o Concurso de Oratória, o Concurso
Literário e o Festival Interno da Canção. A SAG
publica ainda, anualmente, a revista dos alunos,
intitulada "A Fragata", a qual segue o mesmo
padrão editorial dos Yearbook das academias militares de todo o mundo. A SAG é
integrada pelos próprios Alunos, escolhidos por meio de eleição.
Anualmente, em sistema de rotação das sedes, é realizada a NAE, competição
esportiva entre as três escolas de formação das três Forças Armadas, Marinha,
Exército e Aeronáutica, representadas respectivamente por Colégio Naval,
EsPCEx e EPCAr. A competição tem como lema a "Amizade através do desporto",
e tem por objetivo promover o companheirismo e o espírito de camaradagem entre
os Alunos das três escolas. A NAE consta no calendário esportivo do CN como a
principal competição esportiva do ano, e é composta das seguintes modalidades:
Atletismo, Futebol, Natação, Tiro, Vôlei,
Basquete, Xadrez, Orientação, Esgrima, Judô e
Triatlo Militar. Na NAE de 2009, o CN obteve
expressivos resultados, tendo vencido nas
modalidades Atletismo, Esgrima (Individual),
Futebol, Natação e Triatlo Militar (Individual).
A NAE é realizada há 42 anos, tendo sido
interrompida de 1992 a 1995, com o
encerramento da atividades da EPCAr.
Durante esse período, foram realizadas
competições apenas entre a EsPCEx e o CN
sob o nome de NAVEX.

Escola Naval
A Escola Naval Brasileira é uma instituição
de Ensino Superior da Marinha do Brasil que
tem por objetivo formar mental e fisicamente
jovens brasileiros que irão ocupar os postos
iniciais das carreiras dos Oficiais dos Corpos
da
Armada,
de Fuzileiros
Navais e
de
Intendentes da Marinha.
Instalada na Ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro, anualmente promove um
processo seletivo de nível nacional oferecendo um pouco mais de 40 vagas para
Aspirantes. Estes aprovados se somarão aos alunos oriundos do Colégio Naval.
No concurso de 2013 para 2014, foram disponibilizadas 12 vagas para a
entrada de mulheres pela primeira vez na instituição.
A Escola Naval vai buscar as suas origens remotas à mítica Escola de Sagres ,
agrupada em torno da figura do Infante D. Henrique e à Aula do Cosmógrafo-Mor,
fundada em 1559 sob a orientação do matemático Pedro Nunes.

Com a invasão napoleônica de 1807, a Academia Real dos Guardas Marinhas
(denominação da Escola Naval portuguesa à época) desloca-se para o Rio de
Janeiro, juntamente com a família real portuguesa.
Materializada a Independência do Brasil (1822), a instituição deu lugar a duas,
uma portuguesa, que se reinstalou em Lisboa em 1825, e outra, brasileira, que
deu origem à atual Escola Naval brasileira.
No início do século XX, sob a gestão do Almirante Protógenes Pereira
Guimarães como titular do Ministério da Marinha, determinou-se erguer sobre as
muralhas da antiga Fortaleza de São Francisco Xavier da Ilha de Villegagnon as
atuais instalações da Escola Naval, inauguradas a 11 de junho de 1938.

EAMS Escola de Aprendiz de Marinheiro
No Brasil, as escolas de Aprendizes-Marinheiros são Instituições de Ensino da
Marinha do Brasil, encarregadas da formação e incorporação de pessoal. As
Escolas de Aprendizes-Marinheiros têm o propósito de formar Marinheiros para o
Corpo de Praças da Armada(CPA). Atualmente as Escolas de AprendizesMarinheiros (EAM) estão subordinadas à Diretoria de Ensino da Marinha do Brasil,
existindo quatro estabelecimentos de ensino:
O Curso de Formação de Marinheiros (C-FMN) tem a duração de 46 semanas,
conduzido sob o regime de internato durante o qual, além das aulas previstas no
currículo, são realizadas palestras e projeções de vídeo sobre o Poder Naval e diversas
atividades necessárias à adaptação do aluno à vida militar. É também constituído de
Viagens de Instrução em navios da Marinha do Brasil (MB), visitas a Organizações
Militares (OM) e períodos de licenciamento.

Escola Aprendiz-Marinheiro
Santa Catarina

Escola Aprendiz-Marinheiro
Fortaleza

Escola de Aprendiz-Marinheiro do Espírito Santo

Escola de Aprendiz-Marinheiro de Pernambuco

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (CFN)
O Corpo de Fuzileiros Navais possui três escolas de formação. Duas localizadas no Rio de Janeiro
(CIAMPA – Centro de Instrução Almirante Milciades Portela Alves) e CIASC – Centro de Instrução
Almirante Sylvio de Camargo e, em Brasília, o CIAB – Centro de Instrução e Adestramento de Brasília.

CIAMPA
O Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela
Alves, localizado em Campo Grande/RJ, é uma
instituição sem paralelo nas Forças Armadas
Brasileiras, por destinar-se exclusivamente à formação
de soldados profissionais, todos voluntários e
concursados. As suas tarefas são de assegurar aos
Soldados Recrutas (SD-RC) a habilitação necessária ao
exercício das tarefas destinadas aos Soldados do Corpo
de Fuzileiros Navais, incluindo uma perfeita formação moral e militar-naval, além de conduzir outros
cursos e estágios para oficiais e praças, quando lhe for atribuído.
Ocupando uma área de 4.500.000 m², o CIAMPA está localizado no Complexo Naval Guandu do Sapê –
CNGS, às margens da Avenida Brasil, na altura do bairro de Campo Grande, Zona Oeste da cidade do
Rio de Janeiro. Seus 11 prédios representam uma área construída de 8.700 m². A área do complexo,
administrado pelo Centro, engloba também boa parte do Morro do Marapicu.
Subordinado ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, o CIAMPA é dirigido por um Comandante
(CIAMPA-01) no posto de Capitão de Mar e Guerra (FN). Seu atual Comandante é o Capitão de Mar e
Guerra (FN) José Cupello Filho. O Comandante Cupello tem em seu currículo a participação na
UNPROFOR (United Nations Protection Force - Força de Proteção das Nações Unidas na antiga
Iugoslávia), na qual exerceu a função de Chefe de Operações. Então Capitão-Tenente, tinha sob seu
comando militares de países da OTAN, inclusive de patente superior ao militar brasileiro.
No CIAMPA os recrutas são adestrados e preparados para a guerra em pistas de combate em
localidade, maneabilidade, tiro de combate, pistas de cabos, câmara de gás, tanque tático, estande de
tiro de fuzil, estande de lançamento de granadas, dentre outros, e onde realizam marchas, patrulhas e
outras atividades operativas próprias dos Fuzileiros Navais.

CIASC
O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
(CIASC), com sede na Ilha do Governador, Rio de
Janeiro - RJ,foi criado pelo Decreto no 38.360, de 22
de dezembro de 1955, e inaugurado em 28 de
dezembro do mesmo ano, sob a denominação de
Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais.
O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
(CIASC), com sede na Ilha do Governador, Rio de
Janeiro - RJ, foi criado pelo Decreto no 38.360, de 22
de dezembro de 1955, e inaugurado em 28 de
dezembro do mesmo ano, sob a denominação de Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais.
Seu nome foi alterado para Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais pelo
Decreto no 69.287, de 24 de setembro de 1971, e novamente modificado para Centro de Instrução
Almirante Sylvio de Camargo, pelo Decreto no 98.803, de 08 de janeiro de 1990.
Inicialmente, suas atividades foram normatizadas pelo Decreto no 42.253, de 11 de novembro de
1957, o qual estabelecia um regulamento padrão para os Centros de Instrução da Marinha,
posteriormente alteradas pela Portaria no 0009, de 28 de abril de 1987, do Chefe de Estado-Maior da
Armada.
Tarefas - Cabem, ao CIASC, as seguintes tarefas






Ministrar Cursos de Aperfeiçoamento para oficiai
Ministrar estágios para oficiais e praças
Ministrar Cursos Especiais, Expeditos e Extraordinários para oficiais e praças
Ministrar Cursos de carreira para militares do Corpo de Praças de Fuzileiros Navais
Estabelecer convênio com outras organizações de ensino, militares ou civis, mediante
delegação expressa da autoridade competente

Propósito - O CIASC tem o propósito de capacitar oficiais e praças do Corpo de Fuzileiros Navais para
o exercício, na paz e na guerra, das funções previstas nas OM da Marinha

CIAB
Quartel de instrução que forma duas turmas de Fuzileiros
Navais e duas turmas de Marinheiros Recrutas por ano o
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB)
é uma parcela do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do
Brasil. Esta OM está subordinada ao Comando do 7º Distrito
Naval.
Foi

criado

pelo

Decreto

nº

51.321,

de 2

de

Setembro de 1961 e fundado após uma macha a pé entre o
Rio de Janeiro e Brasília. Esta marcha, que foi denomidada Operação Alvorada, ocorreu entre 28 de janeiro e 20
de abril de 1960, sob o comando do Capitão-de-Corveta (FN) Clinton de Queirós Barros que portava uma carta

do então Ministro da Marinha para ser entregue ao Presidente Juscelino Kubitschek por ocasião da fundação
de Brasília.
O seu aquartelamento inicial foi na Área Alfa (Saída Sul), em Brasília. Em 10 de agosto de 1970, foram
inauguradas as suas instalações às margens do lago Paranoá, ocasião em que teve a sua bandeira hasteada
pelo presidente da República. Em 11 de março de 1974 foi criado o Quartel do Campo de Adestramento do
GptFNB (CADEST) que, atualmente, tem o nome de Centro de Instrução e Adestramento de Brasilia (CIAB),
criado em 1997, com turmas de Formação de SD-FN e MN.

CIAA
O Centro de Instrução Almirante Alexandrino
localizado na cidade do Rio de Janeiro, no Bairro da
Penha, é responsável pela capacitação de Praças dos
diversos Corpos e Quadros para o exercício, na paz e
na guerra, das funções previstas nas Organizações
Militares
da
Marinha.
cabendo ao CIAA as seguintes tarefas:
I – Ministrar Cursos de Formação para Praças da
ativa e da reserva, que lhe forem determinados;
II – Ministrar Cursos de Especialização e
Aperfeiçoamento para Praças, que lhe forem
determinados;
III – Ministrar Cursos Especiais, Expeditos e Extraordinários, que lhe forem determinados.
O Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) tem sua origem no Quartel de Marinheiros (QM),
que foi criado pelo Decreto nº 49 do Governo Imperial, de 22 de outubro de 1836. Recebeu, ao longo
de seus anos de existência, diversas denominações, desde "Quartel das Companhias Fixas de
Marinheiros", do "Corpo de Marinheiros Imperiais" e do "Corpo de Marinheiros Nacionais" a "Quartel
Central de Marinheiros". Teve várias sedes: Fragata Imperatriz", Fragata "Campista", Fragata
"Príncipe Imperial", Corveta "Liberal", Ilha de Villegagnon e Ilha das Cobras. Funcionou, ainda, a bordo
do Encouraçado "Floriano", Cruzador "Barroso", Tender "Ceará" e, novamente, na Ilha das Cobras. Em
1º de fevereiro de 1958, o QM foi instalado na atual sede do Rio de Janeiro. Em 19 de outubro de 1987,
o Decreto nº 95.057 atribuiu ao Quartel de Marinheiros nova missão, integrando-o ao Sistema de
Ensino Naval e determinando que incorporasse o Centro de Instrução Almirante Cunha Moreira
(CIACM), cujas instalações localizavam-se em terreno atrás do QM.
O Decreto de 13 de maio de 1993 alterou sua denominação para Centro de Instrução Almirante
Alexandrino - (CIAA), atribuindo-se o nome Quartel de Marinheiros à Superintendência responsável
pela formação dos reservistas navais, incluída no organograma do CIAA.
Subordinado à Diretoria de Ensino da Marinha, o CIAA é comandado por um Oficial-General, que é
auxiliado por um Imediato e assessorado por um Conselho de Ensino, um Conselho Econômico e um
Conselho Administrativo.

CIAW
O CIAW está localizado na baía de Guanabara, na
Ilha das Enxadas e tem como pontos mais
próximos do continente o Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro e o Píer da Praça Mauá. A ilha foi
adquirida, pela Marinha, em 1869. Em 1760 já
havia sido iniciada a construção do 1° prédio – O
Colonial. Ao longo dos anos, a ilha sofreu
diversas modernizações em suas instalações e
prédios, a fim de melhor receber seus alunos nos
diversos cursos que são ministrados.
O CIAW tem o propósito de capacitar os Oficiais
dos diversos Corpos e Quadros para o exercício, na paz e na guerra, das funções previstas nas
Organizações Militares da Marinha e de formar Oficiais que integrarão as fileiras da Marinha do Brasil
(MB). Estes Oficiais atuarão nas mais diversas áreas juntamente com os Oficiais formados pela Escola
Naval. Hoje o CIAW possui um efetivo de 500 militares na administração e 500 alunos em diversos
cursos de formação para Oficiais da ativa e da reserva, Aperfeiçoamento e Especialização e de outras

SENA PRÉ-MILITAR o caminho mais curto
para ingresso na Marinha do Brasil
www.cursosena.com.br

