A ACADEMIA DA FORÇA AÉREA E SUA INFRAESTRUTURA
A Academia da Força Aérea fica localizada na cidade de Pirassununga, cidade do interior do Estado de
São Paulo, situada a 200 km da capital, 100 km ao Norte de Campinas e 100 km ao Sul de Ribeirão
Preto, às margens da Rodovia Anhanguera.
As instalações da AFA, em Pirassununga, foram construídas de acordo com um plano diretor, o qual
pode ser modificado conforme eventuais necessidades, desde que aprovado pelas autoridades
competentes. A Academia dispõe de uma área construída de 215.246m², sendo 141.800m² de área
administrativa e 73.246m² de área residencial.
A Academia conta com uma estação de tratamento de água e rede hidráulica com aproximadamente
15 km, com capacidade de 6.000.000 litros/dia, utilizando as águas do Rio Moji Guaçu próximo ao
distrito de Cachoeira de Emas, importante polo turístico da região. O sistema de energia
elétrica constitui-se de 41 km de redes (aéreas e subterrâneas) de tensão. A rede viária tem 50 km, e a
rede telefônica tem cerca de 23 km.
A AFA, cuja construção foi iniciada em Dezembro de 1978, dispõe de um amplo espaço com uma
infraestrutura moderna e adequada aos tipos de atividades desenvolvidas durante o curso como:
 Quatro alojamentos, com capacidade para abrigar cerca de 450 alunos. Na sua maioria, os quartos
são de duas ou três camas. Em alguns edifícios as instalações sanitárias são individuais para cada
quarto, e noutros são partilhadas entre 2 quartos. Em todos os quartos há conexão para a internet.
 Amplo e moderno refeitório, utilizado também para eventos sociais e de confraternização dos
alunos.
 Diversas salas de aula, equipadas com equipamento multimídia e ligação à internet
 Laboratórios devidamente equipados, como o Laboratório de Ciências e Tecnologias e o
Laboratório de Aeronáutica, para além das atividades relacionadas com a atividade experimental
de ensino, servem para apoiar os diversos trabalhos de investigação no âmbito de projetos de fim
de curso dos alunos, mestrados e doutoramentos de docentes e de colaboração com instituições
nacionais e internacionais.

 A Biblioteca de Ciências Militares Aeronáuticas (BCMA) dispondo de um acervo de livros técnicos e
científicos, para apoio ao estudo e investigação, e de salas de estudo e áreas de leitura. O Centro de
Apoio ao Estudo (CAE) disponibiliza os livros destinados ao estudo das matérias curriculares.
Dispõe também de computadores, impressoras, scanner, rede wireless para acesso à Internet,
espaço equipado com TV e vídeo para visualização de material didático e fotocopiadora.
 O Centro de Informática, localizado nos Laboratórios de Ciências e Tecnologias, que mantém o
Centro de Dados, toda a infraestrutura tecnológica de comunicações e o parque de equipamentos
informáticos. Administrando e gerindo toda a arquitetura de serviços de rede e de sistemas de
informação de suporte aos demais serviços administrativos e acadêmicos da Academia. O Centro
de Dados da Academia da Força Aérea, disponibiliza a capacidade de processamento e de
armazenamento centralizados, bem como os demais serviços de rede e acesso aos sistemas de
informação da Academia e da Força Aérea.
 Quiosques Multimídia, distribuídos pelo Campus da Academia, possibilitando o acesso à Internet e
aos Sistemas de Informação da intranet, nomeadamente os de apoio às atividades diárias dos
alunos.
 Infraestruturas Desportivas reservadas ao treino físico dos alunos da AFA, que preenchem a área
maior, incluindo uma pista de obstáculos, uma pista de atletismo, um campo de futebol de 11, com
relva sintética, quatro Quadras de Tênis, um Ginásio, com campo de jogos coletivos, uma sala de
esgrima, uma sala de judô, sala de musculação, uma parede de escalada entre outras práticas
desportivas.
 Ampla e confortável sala de estar para os alunos, dispondo de uma cafeteria, área de jogos, salas de
televisão, com cobertura wireless para acesso à internet.
 Dois anfiteatros e dois auditórios, além de outras comodidades.
 A AFA dispõe, ainda, de um Hotel de Trânsito pronto para receber seus hóspedes, militares ou
civis, dispondo de todo o conforto e infraestrutura.
Confira abaixo algumas fotos que retratam todo o conforto que a Academia da Força Aérea
propicia aos seus alunos, durante os quatro anos de formação.
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A Guarnição de Aeronáutica de Pirassununga conta, além da AFA, com outras Unidades da FAB, as quais
são: Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS), Prefeitura de Aeronáutica de Pirassununga
(PAYS), Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) - a Esquadrilha da Fumaça e o Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga (DTCEA YS). O quartel ainda é sede de um Advogado Geral
da União, através de um núcleo de assessoria jurídica (NAJ).
Na estrutura interna, a AFA possui as seguintes divisões:






Divisão Administrativa;
Divisão de Ensino;
Batalhão de Infantaria - 84;
Divisão de Suprimento e Manutenção;
Corpo de Cadetes.

Duas Rodovias Estaduais Paulistas permitem o acesso a AFA: SP-225 e SP-201.

Como ingressar na Academia da Força Aérea Brasileira
Para ingresso na AFA, aberta a candidatos de ambos os sexos, o candidato deve ter entre 17 e 22 anos
completados até 31 de dezembro do ano da matrícula e o Ensino Médio concluído ou em fase de
conclusão, no ano da inscrição.
Candidatos que tenham entre 16 e 22 anos, desde que se respeite a exigência de acordo com a data de
nascimento e que estejam cursando ou concluindo o Ensino Médio, já podem iniciar o seu preparo
para este concurso, para que na época da prova estejam em condições de concorrer a uma das vagas
oferecidas. E o SENA PRÉ-MILITAR oferece toda a estrutura necessária para uma preparação às
etapas seletivas do concurso que abrangem o conhecimento didático das disciplinas exigidas no edital,
para a realização das Provas, que fazem parte da 1ª Etapa seletiva e a preparação para o Teste de
Resistência Física (TAF).
Caso atenda os requisitos exigidos ou deseje preparar-se com antecedência para este concurso e
queira maiores informações, envie um email para concursosmilitares@cursosena.com.br
informando idade, data de nascimento, escolaridade (se ainda estiver estudando, informar o ano em
curso) e de que localidade você é, para lhe indicarmos o preparatório aplicado de acordo com a cidade
onde mora.

SENA PRÉ-MILITAR o caminho mais curto para
ingresso na Academia da Força Aérea
www.cursosena.com.br

