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EDITAL nº 13/FAERO/2019 
 

PROCEDIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO  
E CORREÇÃO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA  

1º Semestre de 2020 
 

A Faculdade de Tecnologia AEROTD, conforme amparo legal na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96 - 

LDB) e na Instrução Normativa nº 01/FAERO/2015, que 

regulamenta a realização de Exame de Proficiência nesta 

instituição, abre inscrição para o EXAME DE PROFICIÊNCIA, 

objetivando o ingresso no Curso Superior de Tecnologia em 

Transporte Aéreo (CSTTA) - Noturno, para os alunos que 

concluiram o Curso de Comissário de Voo (Matutino) da 

AEROTD, conforme os procedimentos especificados a seguir. 

 

1. DO OBJETO DO EDITAL: 

Definição de procedimentos, amparados na legislação e norma vigentes, para a 

realização de EXAME DE PROFICIÊNCIA referente às disciplinas que compõem a 1ª 

Fase do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Aéreo (CSTTA), com 

Terminalidade em Comissário de Voo, Presencial ou em EaD, especificamente para 

alunos egressos do Curso de Comissário de Voo (Matutino) desta instituição, com 

ingresso em 2020/1. 

 

2. DA INSCRIÇÃO PARA AS PROVAS: 

Os interessados, oriundos do Curso de Comissário de Voo (MATUTINO) da 

AEROTD e devidamente matriculados na 1ª Fase 2020/1 do Curso Superior de 

Tecnologia em Transporte Aéreo (CSTTA), com Terminalidade em Comissário de Voo 

(noturno), que desejarem participar do Exame de Proficiência para aproveitamento de 

estudos no referido curso (Presencial ou em EaD) deverão solicitar junto à Secretaria 

Acadêmica a sua inscrição para os exames objeto deste Edital, juntando um 

documento de que os candidatos são egressos do Curso de Comissário (Matutino) da 

AEROTD, o qual possui o mesmo currículo (disciplinas e carga-horária) do CSTTA-

noturno, com Terminalidade em Comissário de Voo. 
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3. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO, REALIZAÇÃO, APLICAÇÃO E 

CORREÇÃO DAS PROVAS: 

3.1 O aluno/candidato deve preencher o requerimento junto à Secretaria Acadêmica, 

até o dia 20 de dezembro de 2020. 

3.2 Após o período de encerramento das inscrições, o(s) processo(s) é(são) 

encaminhado(s) à Coordenação do Curso, para deliberação. 

3.3 O requerimento será analisado e deliberado pelo Coordenador de Curso, 

observadas as condições estabelecidas em Regimento da instituição e na Instrução 

Normativa nº 01/FAERO/2015. 

3.4 De posse dos requerimentos deferidos e, após a designação da Banca 

Examinadora, a Secretaria Acadêmica publica, em mural, a relação dos 

alunos/candidatos por disciplina que farão o Exame de Proficiência no dia 

09/01//2020. 

3.5 A aplicação da(s) prova(s) será feita pela Coordenação do Curso.  

3.6 A correção de cada prova será efetuada pelo professor da respectiva disciplina, 

atuante no CSTTA (Presencial ou EaD) da AEROTD, com posterior entrega do 

resultado à Coordenação do Curso. 

3.7 A Coordenação organiza o material, elabora o Relatório, colhe as assinaturas dos 

membros da Banca Examinadora, colhe o visto da Direção Acadêmica e, 

posteriormente, encaminha para a Secretaria Acadêmica. 

3.8 A Secretaria Acadêmica fará a divulgação dos resultados, obedecendo ao prazo 

regimental de 5 (cinco) dias úteis. 

3.9 A Secretaria Acadêmica registra o aproveitamento de cada aluno/candidato no 

Sistema Acadêmico, efetuando a rematrícula na 2ª Fase do CSTTA (Presencial ou 

EaD). 

 

4 DAS PROVAS: 

4.1 As provas que comporão o Exame de Proficiência, objeto deste Edital, devem 

contemplar a totalidade do conteúdo programático de cada disciplina, estabelecido no 

Projeto Pedagógico do Curso, dando relevância aos aspectos que permitam ao 

acadêmico demonstrar domínio de conhecimentos e de habilidades requeridas pela 

disciplina, dentro dos mesmos critérios adotados para a disciplina ofertada, de forma 

regular, no Curso Superior de Tecnologia em Transporte Aéreo. 
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4.2 O Exame de Proficiência, objeto deste Edital, compreende as provas para a 

avaliação de conhecimentos e habilidades das seguintes disciplinas, que integram a 1ª 

Fase do CSTTA (Presencial), sendo: 

 
SIGLA 

 
DISCIPLINA 

Carga-
Horária 

EPC Ética Profissional e Cidadania 40h 

COM Comunicação e Qualidade no Atendimento 40h 

PSO-1 Psicologia Aplicada – 1 (CHA) 50h 

PSO-2 Psicologia Aplicada – 2 (FHA) 30h 

ESA-1 Sobrevivência em Acidente Aéreo 30h 

ESA-2 Emergência à Bordo 30h 

LNA-1 Legislação e Normas da Aviação Civil (SAC e SGV) 40h 

LNA-2 Legislação e Normas da Aviação Civil (RAC e RPA) 40h 

CGA Conhecimentos Gerais de Aeronaves (CBA, NAV e MET)  40h 

PMS Primeiros Socorros na Aviação Civil (AFAC e PMS) 60h 

PEP Postura e Etiqueta Profissional 20h 

 
4.3 Cada prova contém “Instruções” com dados sobre o conteúdo da prova, número 

de questões, valor de cada questão, bem como a proibição de consultas a qualquer 

meio físico ou eletrônico. 

4.4 A prova de cada disciplina terá a duração máxima de 00:30h (trinta minutos). 

4.5 Será aprovado na disciplina, o candidato que obtiver, em cada prova, nota igual ou 

superior a 7,00 (sete). 

4.6 Será desclassificado o candidato que for encontrado praticando qualquer ato de 

indisciplina no que se refere às normas que constam neste Edital e nas Instruções de 

cada prova. 

4.7 As provas serão realizadas na Sede a Faculdade de Tecnologia AERODT (Rua 

Marechal Guilherme nº 127 – Centro – Florianópolis SC), em data e horário 

estabelecidos neste Edital. 

 

 

5 FECHAMENTO DO PROCESSO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA 

5.1 Concluída a aplicação das provas das disciplinas, a Coordenação convoca os 

professores para efetuar a devida correção das provas e atribuição da nota obtida. 
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5.2  Após a correção de cada prova, a Coordenação elabora um Boletim individual de 

cada candidato, contendo os resultados por disciplina. 

5.3 No fechamento do processo, a Coordenação do Curso elabora um Relatório, no 

qual deve conter os requerimentos dos candidatos e os documentos que atestem a 

conclusão do Curso de Comissário (Matutino) da AEROTD; as provas corrigidas e o 

boletim individual com os resultados obtidos por cada candidato, em todas as 

disciplinas. 

5.4 O Relatório completo é assinado pela Coordenação e Membros da Banca 

Examinadora, é cientificado pela Direção Acadêmica e encaminhado à Secretaria 

Acadêmica, para que sejam registrados os resultados no Sistema Acadêmico, no 

histórico escolar do candidato, bem como efetue a rematrícula do aprovado na 2ª 

Fase do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Aéreo. 

 

 

6 DO CALENDÁRIO DAS PROVAS: 

DATA HORÁRIO PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

09/01/20 

09:00 EPC - Ética Profissional e Cidadania 

09:30 COM - Comunicação e Qualidade no Atendimento 

10:00 PSO-1- Psicologia Aplicada – 1 (CHA) 

10:30 Intervalo das 10:00 às 10:30 

11:00 PSO-2 - Psicologia Aplicada – 2 (FHA) 

11:30 ESA-1 – Sobrevivência em Acidentes Aéreos 

12:00 Intervalo das 12:00 às 14:00  

14:00 ESA-2 - Emergências à Bordo 

14:30 LNA-1 - Legislação e Normas da Aviação Civil (SAC e SGV) 

15:00 LNA-2 - Legislação e Normas da Aviação Civil (RAC e RPA) 

15:30 Intervalo das 15:30 às 16:00 

16:00 CGA - Conhecimentos Gerais de Aeronaves (CBA, NAV e 
MET) 

16:30 PMS - Primeiros Socorros na Aviação Civil (AFAC e PMS) 

17:00 PEP - Postura e Etiqueta Profissional 
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7 DOS CASOS OMISSOS: 

 Situações não previstas neste Edital e/ou em normas da Instituição serão 

resolvidas pela Coordenação do Curso, ouvida a Direção Acadêmica. 

 

Florianópolis SC, em 16 de setembro de 2019. 

 

Profª Lourdes Alves 
Diretora Acadêmica - FAERO 


