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INTRODUÇÃO 
 

Visando atender a demanda de futuros alunos, foi elaborado este plano de 

aula para o curso teórico de piloto privado de planador, obedecendo aos 

requisitos das cinco matérias exigidas pela ANAC, que são elas: 

Aerodinâmica e Teoria de Voo, Conhecimentos Técnicos, Regulamentos 

de Tráfego Aéreo, Navegação Aérea e Meteorologia. Este curso tem como 

base a mesma matéria voltada para o PP Avião, porém com a diferenciação 

de ser específica para planador. Este curso não abordará temas como motor 

ou outros que seja de PP avião, porém terá o tema O voo à vela.  

 

Sem mais, equipe de docentes. 

 

 

 

DOS CURSOS TEÓRICOS: 
 

Art. 1º  

 

 O Aeroclube de Bebedouro proporciona cursos teóricos e práticos de: 

 

a) Piloto Privado de Avião (PPA) – Teórico Somente;  

b) Piloto de Planador (PPL) – Teórico e Prático; 

c) Este artigo referenciará apenas ao curso teórico de Planador (PPL); 
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DOS CURSOS PARA PILOTO: 
 

Art. 2º  

 

a) Os cursos de PPL terá uma duração de aproximadamente de: 3 

(TRES) meses, podendo variar para mais ou menos; 

 

b)  As aulas serão ministradas de sábado e domingo, das 08h00min às 

12h00min, com intervalo de 15 (quinze) minutos com início a 

critério do instrutor; 

 

c) As aulas serão ministradas de Segunda à Sexta, das 19h00min às 

22h30min, com intervalo de 15 (quinze) minutos com início a 

critério do instrutor; 

 

d) Durante o curso serão aplicadas provas para cada conclusão de 

matéria e simulados gerais (Padrão ANAC);  Ao final do curso, 

será aplicado um simulado com 100 questões, sendo 20 questões de 

cada matéria, com um total de 2h30min como no padrão ANAC. 

 

e) Os programas dos cursos são compostos pelas seguintes matérias: 

Regulamentos de Tráfego Aéreo, Navegação, Teoria de Voo e 

Aerodinâmica, Conhecimentos Técnicos de Aeronaves e Motores e 

Meteorologia;  

 

f) No decorrer dos cursos, poderão ser ministradas aulas de outras 

matérias, que venham a ser julgadas necessárias, pela coordenação 

dos Cursos, para a formação adequada dos Alunos; 

 

g) Ao final de cada curso, serão apresentados ao Exame da ANAC, os 

Alunos Aprovados, ou seja, os que, cumulativamente: 
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-Tiverem freqüência mínima nas aulas de 80% (oitenta por cento); 

-Participarem com aproveitamento das atividades teóricas e práticas 

e visitas de instruções propostas; 

-Obtiverem média final: 7 (sete) em cada uma das matérias teóricas; 

O aluno que não tiver o aproveitamento mínimo não poderá prestar a 

banca ANAC. 

 

h) Os Alunos reprovados, a critério do Aeroclube de Bebedouro, 

poderão ser inscritos nas turmas subseqüentes, apenas para as 

matérias em que não obtiverem médias, porém, serão submetidos a 

testes finais em todas elas, devendo para aprovação, obterem média 

igual ou superior a: 7 (sete). 

 

i) Em caso de reprovação no exame teórico da ANAC, o Aeroclube 

bem como seus instrutores ou qualquer outro integrante, fica 

eximido de restituir qualquer quantia ao aluno. 

 

 

DOS EXAMES TEÓRICOS DA ANAC: 
 

Art. 3º  

 

a) Todos os alunos dos cursos teóricos de, (PPA e PPL) deverão ser 

submetidos aos exames teóricos finais da ANAC ao término dos 

cursos; 

 

b) Tais exames são realizados na GER4 no seguinte endereço: Rua 

Renascença, 112, ao lado do hotel IBIS em frente ao aeroporto de 

Congonhas. Fone: (11)3636-8600 E-mail:  

inscricaoexame.saopaulo@anac.gov.br, com resultados emitidos 

instantaneamente, devendo o(s) aluno(s), efetuar sua inscrição 

http://br.mc335.mail.yahoo.com/mc/compose?to=inscricaoexame.saopaulo%40anac.gov.br
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mediante o pagamento da GRU – Guia de Recolhimento da 

União, que poderá ser gerado no endereço 

https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=Bu

scarAreaInteresse em tabelas de serviços. Comparecer ao GER 

munido de documento com foto recente e em bom estado e taxas 

devidamente pagas. Todos os alunos devem confirmar com 

antecedências tais informações, pois a mudança de tais fica a 

critério da ANAC sem prévia comunicação. 

 

c) Para a inscrição o(s) candidato(s), deverá providenciar:  

 

-Ter idade igual a 16(dezesseis) anos a serem completados na data do 

término do curso teórico(com apresentação de autorização por 

escrito do responsável, com firma reconhecida).  

- 01 (uma) foto 3x4, recente; - quantia em dinheiro para o pagamento 

da taxa de inscrição cujo valor poderá ser informado pela secretaria 

do Aeroclube; 

- Os dados pessoais (número de RG, CPF e endereço completo).  

Os alunos que não possuírem CPF próprio deverão providenciar uma 

cópia autenticada do CPF do pai ou responsável.  

Tais documentos deverão ser xérox autenticadas, para fins de 

inscrição junto a ANAC, para a Banca de provas. 

 

d) As cédulas de Identidade com foto antiga deverão ser renovadas 

antes do exame da ANAC, sob pena do(s) aluno(s), não ser(em) 

admitido(s) ao exame;  

Caso não seja possível por qualquer razão, o(s) aluno(s) deverão 

providenciar outros documentos legais de identificação, que 

substitua a cédula de identidade (Passaporte, Certificado de 

Reservista e/ou Alistamento Militar);  

 

https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=BuscarAreaInteresse
https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=BuscarAreaInteresse
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e) Os exames teóricos finais são constituídos de 20 (vinte) questões 

por matéria, na configuração de múltipla escolha, com quatro 

alternativas, sendo aprovado o aluno que obtiver média 7 (sete) –      

(70%) de acertos (14 questões) ou mais, em cada matéria; 

 

f) Nos exames teóricos finais da ANAC, o(s) aluno(s) poderá(ão) 

ficar em 2ª época, se: 

- Efetuando as 5 (cinco) matérias, ficar reprovado em até 2 (duas) 

matérias, com aproveitamento mínimo de: 30% (Trinta) por 

cento, igual a: (6 questões acertadas) nestas; 

 

g) O Aeroclube poderá formar turmas para reciclagem(ns), de 

aluno(s) em 2ª época; 

-Não se tornando obrigatória tal atitude, onde haverá novo pagamento para 

ministração das aulas. 

 

 

REGRAS GERAIS: 
 

Art. 4º  

 

            MATERIAL DIDÁTICO E SIMULADO: 

            

a) Todo o material didático necessário para o desenvolvimento do curso 

será disponibilizado ao aluno no primeiro dia de aula. Fica a critério de 

o instrutor disponibilizar apostilas ou outros materiais não oficiais ao 

curso, de forma a complementar as aulas, no formato digital ou 

impresso. 

 

b) Os livros serão entregues para aqueles que pagarem a taxa de inscrição 

antecipado. Caso opte por pagar a taxa de inscrição no primeiro dia de 

aula, o mesmo receberá seu material didático em data posterior ao 
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início ao curso. Todo material didático será adquirido pelo Aeroclube 

de Bebedouro e repassado para o aluno. O mesmo deverá tomar ciência 

que o material será entregue ao aeroclube pelo correio, podendo sofrer  

certo atraso em relação a data de início do curso. 

 

c) São os livros de Conhecimentos Técnicos, Aerodinâmica e Teoria de 

Voo, Navegação Aérea, Regulamentos de Tráfego Aéreo e 

Meteorologia. 

 

d) Cada aluno receberá, gratuitamente no dia em que forem ser aplicados 

os testes, gabaritos, folhas de navegação, meteorologia, resumos e 

afins, o material que for julgado necessário pela equipe docente; 

 

e) A constituição das turmas: Os alunos dos cursos teóricos assistirão às 

aulas na turma para a qual forem designados; 

 

f) O Aeroclube não se responsabiliza pela reposição de aulas perdidas; O 

aluno que estiver ausente na sala de aula poderá estudar a referida 

matéria em casa, podendo dirimir suas dúvidas com o instrutor em sala, 

no dia posterior ou data a ser marcada; Caso tenha interesse em ter a 

citada aula, ministrada novamente, pagará pela mesma, combinando 

diretamente com o professor. 

           

 

DAS SALAS DE AULA E ÁREA DE ESTUDO: 

 

 a) A sala de aula se destina exclusivamente às aulas teóricas; 

 

b) O uso da sala, fora dos horários previstos para as aulas, ou para outras 

atividades, dependerá de autorização expressa da Administração do 

Aeroclube ou da Coordenação dos Cursos Teóricos. 
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DAS MATÉRIAS E DATAS: 

 

 

Esta turma terá inicio previsto no dia 03/11/2012 com término previsto em 

10/02/2013 para a turma aos finais de semana ou com início previsto em 

03/12/2012 com término previsto em 31/01/2013 para a turma noturna 

durante a semana, podendo variar para mais ou para menos. Nos 

reservamos em não iniciar turmas inferior a 4 alunos. 

Seguirão as seguintes datas: 

 

Datas das Aulas(FDS): 
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Sábado Domingo Sábado Domingo Sábado Domingo Sábado Domingo 

3 4 1 2 5 6 2 3 

10 11 8 9 12 13 9 10 

17 18 15 16 19 20 

  24 25 22 23 26 27 

  
 

 

29 30 
  

   

 

Nestes períodos serão ministradas as seguintes matérias nas seguintes datas 

aos Finais de Semana: Novembro, aos Sábados: Conhecimentos Técnicos. 

Domingo, Aerodinâmica e Teoria de Voo. Dezembro, aos Sábados: 

Navegação Aérea. Domingo, Regulamentos de Tráfego Aéreo. Janeiro, 

aos Sábados e Domingos: Meteorologia.  

 

DAS PROVAS(FDS) : 
 

Serão realizadas provas ao término de cada matéria, bem como um 

simulado contendo todas as matérias ao final do curso. Para CT e 

Aerodinâmica será aplicada uma prova no dia 25/11. Para Regulamentos e 

Navegação Aérea será aplicada uma prova no dia 30/12. Para 

Meteorologia, será aplicada uma prova no dia 27/01/2013. Fevereiro, dias 

02 e 3 Revisão, dias 09 Simulado e no dia 10 o encerramento do curso. 
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Datas das Aulas Semanais: 
Dia/Semana Dezembro Janeiro 

Semana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Segunda 3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

Terça 4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 

Quarta 5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 

Quinta 6 13 20 27 
 

3 10 17 24 31 

Sexta 7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

 

Nestes períodos serão ministradas as seguintes matérias nas seguintes datas 

durante a semana: Dezembro, Semana 1: Conhecimentos Técnicos. 

Semana 2: Aerodinâmica e Teoria de Voo. Semanas 3 e 4: Navegação 

Aérea. Janeiro, Semana 1 e 2: Regulamentos de Tráfego Aéreo. Semana 3 e 

4: Meteorologia. Semana 5 Com Revisão e Simulado. 

As aulas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 01 de janeiro serão discutidas 

em sala de aula o interesse dos alunos em guardar os feriados. As mesmas 

NÃO SERÃO REPOSTAS CASO NÃO SEJAM EFETUADAS. 

 

DAS PROVAS(SEMANA) : 
 

Serão realizadas provas ao término de cada matéria, bem como um 

simulado contendo todas as matérias ao final do curso. Para CT e 

Aerodinâmica será aplicada uma prova no dia 14/12. Para Navegação 

Aérea será aplicada uma prova no dia 28/12. Para Regulamentos será 

aplicada uma prova no dia 11/01/13. Para Meteorologia, será aplicada uma 

prova no dia 25/01/2013. Fevereiro, dias 28 e 29 de Janeiro Revisão, dias 

30 de janeiro Simulado e no dia 31 o encerramento do curso. No dia 10 de 

fevereiro de 2013 será efetuada uma confraternização entre as duas turmas. 

 

 

DOS CUSTOS: 

 

a) A pré-inscrição poderá ser feita através do site no endereço 

http://www.aeroclubebebedouro.com.br/, sendo efetivada somente 

após o pagamento da taxa de inscrição na secretaria do aeroclube. A 

http://www.aeroclubebebedouro.com.br/
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inscrição poderá ser feita diretamente na secretaria do aeroclube, com 

pagamento da taxa no ato da inscrição; 

b) O curso terá o valor total de R$800,00, sendo os valores distribuídos 

das seguintes formas: Taxa de inscrição: R$200,00 que poderá ser paga 

até o dia 03/11/12 para ambas as turmas. Saldo a vencer: R$600,00 que 

poderá ser parcelado em três parcelas no valor de R$200,00 a 

vencerem nas datas de 05/12/2012, 05/01/2013 e 05/02/2013. 

 

c) Os candidatos que iniciarem o curso após a data oficial de inicio terão 

os dias perdidos descontados do total do curso e não terão direito as 

aulas perdidas. Caso queiram repor tais aulas, as mesmas deverão ser 

pagas a parte e efetuadas em datas a ser marcadas após o término do 

curso pelo instrutor.  

 

DO ALOJAMENTO: 

 

O Aeroclube de Bebedouro disponibiliza alojamento gratuito com camas, 

ar condicionado e outros benefícios para os alunos de cidades de fora, para 

que possam passar o final de semana no aeroclube durante seus estudos e 

voos. Somente devem manter o local arrumado e limpo, e caso queiram 

cozinhar, trazer os alimentos para preparo. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

Art. 5º 

 

 a) Não é permitido fumar nas salas de aula e nos hangares; 

 

b) É proibido sentar-se nas mesas ou por os pés sobre as cadeiras; 

 

d) O aluno deverá vestir-se com decoro, não sendo permitida a 

permanência vestindo: CALÇÃO; SEM CAMISA; DESCALÇO; DE 

CHINELOS; E CONGÊNERES. 
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e) O aluno que estiver portando telefone celular deverá desligá-lo, no início 

de cada aula, voltando a ligá-lo somente ao término das mesmas. 

 

Quanto aos comportamentos operacionais não aceitáveis, estão claramente 

alinhados no não cumprimento de qualquer das normas aqui descritas, onde 

qualquer desobediência caberá punições claras, diretas e objetivas, 

chegando até mesmo a banir o infrator do quadro sociativo de nosso 

Aeroclube. 

 

Os atos cabíveis de punição serão julgados pela Diretoria da entidade, 

cabendo a eles a estipulação das punições. 

 

Qualquer caso porventura omisso neste Regimento Interno será resolvido 

também pela Diretoria Executiva do Aeroclube de Bebedouro. 

 

 

 

Bebedouro /SP. 


