História

HISTÓRIA, CURSOS E MISSÃO

A Marinha Mercante tem contribuído de forma
marcante para o progresso da humanidade.
Sua participação na história dos povos remonta
à época em que o homem, aventureiro e ávido
por aumentar suas trocas comerciais, procurou
nos mares a via capaz de superar as barreiras
que o limitavam. A partir de então, a conquista
dos mares tornou-se essencial para o
desenvolvimento das nações que sobre eles se
debruçam. Para o Brasil, que ocupa posição
geográfica privilegiada, com extensa faixa de
terra banhada pelo mar, o domínio do mar ou,
mais precisamente, o domínio das comunicações marítimas é indispensável. Os modernos navios
mercantes necessitam de tripulações capacitadas a operá-los, equipes de profissionais bem
formados, treinados e disciplinados.
O conhecimento de outros países e o contato direto com outros povos e culturas contribuirão para
que o jovem, na Marinha Mercante, amplie o seu universo humanístico e cultural. Ao embarcar, o
Oficial, em suas tarefas diárias de bordo, entrará em contato com tecnologias avançadas,
enriquecendo sua cultura técnica e permitindo-lhe alcançar a realização profissional. Viajando ou
transmitindo para outros os conhecimentos adquiridos, os Oficiais da Marinha Mercante estarão,
também, participando do esforço para consolidar a posição do Brasil no conceito das nações
desenvolvidas. A carreira no mar é plena de realizações!

O CIAGA – EFOMM
Em outubro de 1892, em Belém do Pará (norte brasileiro), foram criados a Escola de Maquinistas e
o Curso de Náutica, visando a formação de Oficiais para a Marinha Mercante Nacional. Tais
instituições foram anexadas num só organismo em fevereiro de 1907, quando nasceu a Escola de
Marinha Mercante do Pará (a qual existe até hoje).
Os jovens da época, que tinham dificuldade de ir até Belém para a sua iniciação, formavam-se no
Rio de Janeiro, através de aulas particulares, ministradas por Oficiais da Marinha de Guerra, e de
aulas práticas, a bordo de navios mercantes. Ao terminar o ano de 1939, a região sul foi beneficiada
com a criação, pelo Decreto-Lei nº 1766 de 10 de novembro de 1939, da Escola de Marinha
Mercante do Lloyd Brasileiro, no Rio de Janeiro. Localizada no centro da cidade, funcionou em um
dos andares das instalações do Lloyd Brasileiro e seu primeiro Diretor foi o Almirante Graça
Aranha, que também dirigia a empresa.
Com o advento da 2ª Guerra Mundial, os contingentes da Marinha de Guerra foram mobilizados
para o adequado preparo das Forças Navais, causando necessidade de criação, em 10 de novembro
de 1939, da Escola de Marinha Mercante do Lloyd Brasileiro, a qual passou a funcionar no prédio
da empresa, tendo como seu primeiro Diretor o Almirante Graça Aranha.

Surge o CIAGA
Em junho de 1956 foi extinta a Escola do Lloyd e criada a Escola de Marinha Mercante do
Ministério da Marinha, em dependências próprias, na Avenida Brasil, nº 9020, a beira mar, em
terreno com área de 97.500m2.
Até 1964, para as embarcações de que dispunha a Marinha Mercante Nacional, a formação dos
Oficiais foi bastante satisfatória, com o mercado de trabalho absorvendo, adequadamente, a
oficialidade forjada na nova Escola. O crescimento da Marinha Mercante, a expansão da
construção naval, os corredores de exportação e os terminais portuários especializados,
provocaram consequências imediatas e irreversíveis no comércio marítimo e na economia da
nação.
Para guarnecer os grandes e modernos navios que
surgiram era necessário o preparo de homens
capazes, dotados de conhecimentos adequados à
manobra de navios e qualificados para acompanhar
o desenvolvimento da tecnologia naval.
Por decisão do Governo brasileiro, a solução mais
apropriada para a formação de pessoal capacitado
coube à Marinha de Guerra, através da Diretoria de
Portos e Costas, que passou a ser responsável pelo
ensino técnico-profissional a todos os marítimos,
inclusive o pessoal subalterno que até então não dispunha de uma escola para seu aprendizado.
A resposta para esse desafio foi a criação do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, o
CIAGA, verdadeira Universidade do Mar, orgulho da nossa Comunidade Marítima, cuja
construção foi iniciada em 1971 e concluída em 1973, sendo inaugurado no dia 12 de janeiro de
1973.
Em 1980, foi criado o Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha ( NFORM ), Órgão
subordinado ao Comandante do CIAGA, com a principal tarefa de prover aos alunos da EFOMM a
instrução necessária à capacitação para o exercício de funções de caráter militar.

Em 1988, o CIAGA foi eleito, pela Organização Marítima Internacional ( IMO ), Centro Regional
da Universidade Marítima Mundial e, através de convênio com essa Organização, passou a receber,
regularmente, alunos oriundos de outros países. O CIAGA vem, desde então, através da EFOMM,
formando Oficiais, atualizando-os e aperfeiçoando-os nas várias fases da carreira, além de
ministrar um vasto programa de cursos especiais a todos os marítimos.

O QUE É A EFOMM
A Escola de Formação de Oficiais da Marinha

Mercante - EFOMM é uma Universidade do Mar e

um centro de referência para a formação de Oficiais da
Marinha Mercantes altamente qualificados, não só do
Brasil, como também, para jovem cujo país de origem
não tenha uma Escola de Marinha Mercante e para
jovens, cujo país de origem possua intercâmbio de
alunos, como Peru, Panamá, Equador, República
Dominicana, etc. O Brasil atende como referência para a
América Central, América do Sul e Parte da África. Isso
atesta o nível de capacitação profissional a que o Oficial
brasileiro se lança no mercado. Na EFOMM são formados Oficiais em duas opções de curso: o
de Náutica e o de Máquinas. Tanto no curso de náutica quanto no de máquinas, os alunos
estudam na Escola em regime de internato durante 3 anos. A EFOMM é dividida em dois Centros de
Instruções:

CIABA - Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar localizada na cidade de Belém, estado do
Pará, cidade onde originalmente foi criada a primeira Escola de Marinha Mercante brasileira. Esse
centro de instrução oferece vagas aos estudantes que residem nas regiões Norte e Nordeste do
Brasil.
CIAGA - Centro de Instrução Almirante Graça Aranha localizado no bairro de Olaria, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Foi criado na década de 70 devido ao grande aumento
da demanda de profissionais do setor. O Rio de Janeiro foi escolhido para a criação desse novo
centro de instrução devido a proximidade com importantes departamentos da Marinha Brasileira.
Esse centro de instrução oferece vagas para os alunos que residem nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste.

COMO INGRESSAR NA EFOMM
Anualmente é realizado pelo CIAGA o Processo Seletivo de Admissão às Escolas de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante – EFOMM do CIAGA (Rio de Janeiro – RJ) e do CIABA (Belém –
Pará). Para ingressar na EFOMM, o candidato deverá ser aprovado no Processo Seletivo, o qual
tem início com a inscrição e término com a aprovação no Período de Adaptação e efetivação da
matrícula no primeiro ano do curso.

Condições para a Inscrição: Ser brasileiro (ambos os sexos), com idade entre 17 e 23 anos até
fevereiro do ano da matrícula e ter o Ensino Médio concluído.

ETAPAS SELETIAS DO CONCURSO DE ADMISSÃO
 Exame de Conhecimentos: Realizado através de provas escritas de Português, Redação, Inglês,
Matemática e Física, todas de caráter eliminatório e classificatório.








Inspeção de saúde: Os candidatos só serão convocados para Inspeção de Saúde se aprovados e

classificados no Exame de Conhecimentos, conforme previsto nas Instruções aos Candidatos INCA. Veja no link abaixo os Procedimentos Médicos-periciais:
Exame Psicológico: Os candidatos serão submetidos aos Exames Psicológicos em 2 (dois) dias
consecutivos na cidade do Rio de Janeiro, para os candidatos que concorrem às vagas do
CIAGA e nas cidades de Fortaleza, Recife ou Belém, para os candidatos que concorrem às vagas
do CIABA.
Exame de Suficiência Física: Os candidatos só serão convocados para Exame de Suficiência
Física se aprovados na Inspeção de Saúde.
Pré-Matrícula: Os candidatos que forem considerados aptos e classificados, dentro do

número de vagas oferecido por cada Centro de Instrução, serão convocados para realizar a PréMatrícula. A efetivação da matrícula se dará após aprovação no período de ADAPTAÇÃO.

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO
Após a pré-matrícula, os candidatos passarão ao período de
adaptação, com duração de duas semanas, que tem como
objetivo integrar e ambientar o candidato à estrutura
organizacional do Centro de Instrução e iniciar a sua formação
militar.
Nesse período os candidatos são submetidos a diversas
atividades que envolvem preparo físico e psicológico. São
ministradas palestras com o intuito de instruí-los sobre os
diversos assuntos que abrangem a vida do Oficial da Marinha
Mercante, além dos direitos, deveres, regulamentos internos da escola e sobre a rotina da EFOMM
após o período de adaptação.
Vencidas as etapas do Concurso de Admissão e Período de Adaptação, o candidato será
matriculado no Curso de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, com duração mínima de sete
semestres - para o curso de Máquinas - e de oito semestres - para o curso de Náutica.
Simultaneamente, será também matriculado (homens e mulheres), mesmo que já tenha prestado o
serviço militar, no Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha - NFORM, na condição
de Aluno do Órgão de Formação de Oficiais da Reserva, com precedência hierárquica equivalente a
3º Sargento.

O CURSO DE FORMAÇÃO

Os alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM), são incorporados à
Marinha do Brasil em regime de internato(segunda a sexta) e, durante o curso de formação de
duração de 3 anos, recebem também instrução militar-naval necessária à formação de Oficial da
Reserva da Marinha.
O curso terá dois períodos e será desenvolvido em oito semestres. Nos dois primeiros semestres
letivos os alunos receberão as noções básicas para o conhecimento e facilitação da escolha do ramo
de atividade a ser exercido na futura profissão, orientando-os para um dos seguintes cursos:
NÁUTICA - destinado a formar o Oficial de Náutica, a quem compete o manuseio dos
equipamentos de convés, de navegação e de comunicações de bordo;

MÁQUINAS - destinado a formar o Oficial de Máquinas, habilitando-o a conduzirem e manter as
instalações de máquinas do navio.

A opção para o curso de Náutica ou de Máquinas será realizada pelo aluno ao término do segundo
semestre, obedecendo rigorosamente ao critério de classificação, considerando o aproveitamento
escolar obtido nos dois primeiros semestres letivos, dentro do número de vagas estabelecido para
cada curso. A graduação dos Oficiais é dividida em:
Atividades acadêmicas – Desenvolvidas em salas de aula,
laboratórios, simuladores e visitas a bordo
embarcações, terminais marítimos e estaleiros.

de

Atividades militares – Desenvolvidas com vistas à
formação militar-naval e compreendem disciplinas
curriculares, embarques, formaturas, cerimônias e eventos
cívico-militares, serviço diário, prática de liderança e
atividades de rotina das Organizações Militares; e
Atividades extraclasses – Destinam-se a complementar o
curso e compreendem palestras, seminários, filmes, visitas, atividades sociais e esportivoculturais, de interesse para a formação do aluno.
O curso terá dois períodos e será desenvolvido em oito semestres, a saber:
Período Acadêmico - composto de seis semestres letivos em regime de semi-internato, com
dedicação exclusiva do aluno e estruturada em um sistema serial anual, dividido em dois
semestres.
Período de Estágio - compreendendo dois semestres embarcados para o curso de Náutica e um
semestre embarcados para o curso de Máquinas, cumprindo estágio supervisionado.
Após o término do 3º ano, o aluno realizará, obrigatoriamente, o Estágio de Praticante,
denominado Programa de Estágio (PREST), a bordo de embarcações mercantes utilizadas na
navegação marítima e no apoio marítimo, exclusivamente em empresas indicadas pelos Centros de
Instruções.
Durante os semestres acadêmicos, os alunos são militares e tem a patente de 3º Sargento,
conforme previsto no Estatuto dos Militares, por estarem realizando a Formação de Oficiais da
Reserva da Marinha.
Após a declaração de Praticantes, os alunos são desligados do Serviço Ativo da MB, incluídos como
Guarda-Marinha na Reserva, de acordo com a legislação em vigor. Como alunos civis, passam a ser
regidos pelas Normas do Ensino Profissional Marítimo (EPM) e o Regimento Interno dos Centros
de Instrução.
Ao terminar o curso, o aluno será declarado Bacharel em Ciências Náuticas (curso de nível
superior), e passará a integrar o Quadro de Oficiais da Reserva não remunerada da Marinha do
Brasil, no posto de 2º Tenente.

ATIVIDADES MILITARES
Durante o ano letivo, os alunos da EFOMM, além das atividades acadêmicas, são exigidos na
formação militar, moral e disciplinar, aumentando seu senso de responsabilidade, organização e
companheirismo. Diariamente, se revezam na responsabilidade de manter a ordem e a disciplina
nos alojamentos, salas de aula e demais ambientes de frequência dos alunos, contando para isso
com um grupo de serviço durante às 24 horas do dia.

ATIVIDADE EXTRACLASSE - A EFOMM, além de proporcionar a formação profissional de seus
alunos, também oferece a eles uma grande diversidade de modalidades esportivas e culturais.

Atividades Esportivas
A EFOMM proporciona aos seus alunos a prática de
diversas modalidades esportivas, mantendo equipes
regulares de: futebol, vôlei, handebol, basquete, atletismo,
judô, natação, remo e vela, além da programação de
atividades físicas diárias para manutenção da higidez
corporal.

Anualmente, a EFOMM disputa competições com várias
instituições de ensino. As mais tradicionais disputas, que são
chamadas de MERC x NAV - contra o Colégio naval - e
CIAGA x CIABA - contra a EFOMM – PA, contam com
diversos tipos de modalidades esportivas, dentre as quais
destacamos as disputas de Remo e Vela, que fazem parte da
tradição e da formação marinheira da EFOMM. A EFOMM
conta, ainda, com um Grêmio de Velas, que abrange os
alunos que praticam os esportes à vela e também a remo.
Atualmente, o Grêmio de Velas de EFOMM conta com uma
frota de barcos a vela dos tipos Lazer, Oceano, Ranger e
Escaler (barco tradicional das escolas de Marinha em todo o
mundo). A frota de barcos a remo é formada exclusivamente
por barcos do tipo Escaler, que contam com 10 remadores a bordo e que é uma tradição na
EFOMM. Além disso, o Grêmio de Velas da EFOMM realiza anualmente uma grande regata a vela
denominada Regata CIAGA, que consta oficialmente no calendário da Federação de Esportes à
Vela e Motor do Estado do Rio de Janeiro, e a Regata Poder Marítimo, a remo, cuja primeira
edição foi vencida pelo Escaler masculino da EFOMM.

Atividades Culturais
A Sociedade Acadêmica da Marinha Mercante – SAMM,
formada pelos próprios alunos da EFOMM, tem como objetivo
proporcionar aos alunos eventos socioculturais e recreativos,
oferecendo opções de lazer e cultura, integrando a EFOMM à
sociedade e divulgando a Marinha Mercante Brasileira através
das diversas atividades que participa.

Entre esses eventos estão churrascos de confraternização entre as turmas, peças teatrais, festas e
bailes, o Coral de Alunos, Gincanas Culturais, visitas diversas, etc. A SAMM também é responsável
pela criação e supervisão de diversas agremiações de alunos, como os Grêmios de Náutica,
Máquinas, Informática, Meio Ambiente, Evangélico, Católico, Pintura, etc.
A SAMM é responsável pela edição e distribuição interna de um periódico informativo – O
PELICANO – que serve como veículo de divulgação das atividades da EFOMM e que também
procura levar aos alunos matérias sobre as diversas atividades da nossa Marinha Mercante.

INFRAESTRUTURA OFERECIDA AOS ALUNOS
A EFOMM foi construída e aparelhada para a aplicação de excelentes técnicas educacionais com a
capacidade de preparar e instruir jovens para uma excelente formação marítima. A EFOMM é
dotada de salas de aulas, laboratórios, simuladores de última geração, refeitório, biblioteca, além
de professores especializados para a formação integral do aluno.
A infraestrutura para a prática esportiva conta com uma grande área destinada à prática de
esportes contendo ginásio poliesportivo, campos de futebol, piscina olímpica, pista de atletismo,
entre outras, mantém os alunos da EFOMM em permanente atividade física, integrando-os ao
esporte e fortalecendo o pensamento "MENS SANA IN CORPORE SANO". Competições esportivas
de diversas modalidades acrescentam ao Corpo de Alunos espírito de corpo, além de um salutar
convívio com alunos de outras escolas e universidades.
Além dos profissionais envolvidos na formação intelectual, a EFOMM conta com profissionais de
alta qualidade responsáveis pelo desenvolvimento físico, atendimento médico e odontológico e
pela orientação psicológica dos alunos.
O enriquecimento cultural não é deixado de lado. Atividades extraclasses são realizadas durante a
semana, contando com a seguinte infraestrutura: salão de leitura, salão de jogos, salão de vídeo,
jumping, step, cinema, laboratório de línguas, além dos grêmios de informática, pintura, música e
de relações internacionais, abertos à todo o corpo de alunos

.

O Corpo de Alunos dispõe de 3 prédios de alojamentos divididos por turmas(1º, 2º e 3º anos),
sendo 1 desses alojamentos para o sexo feminino.

Como se preparar para ingressar na
Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante

Se você tem entre 16 e 23 anos com Ensino Médio concluído ou, em fase de conclusão, tendo
interesse de ingressar na escola de Formação de Oficiais da marinha Mercante, o SENA PRÉMILITAR coloca a sua disposição, no processo preparatório para o concursos de admissão toda a
estrutura necessária para uma preparação às etapas seletivas do concurso abrangendo 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
Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante

www.cursosena.com.br
www.brasilpremilitar.com.br/apostilas

