
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 07 DE JANEIRO DE 2016.
ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº 004

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 08 DE JANEIRO DE 2016 (SEXTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ QOBM HEDEN
Supervisor de Área CAP BM LAMEIRA

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: CAP BM JORGE LUIZ
2º Turno: CAP BM BRUNO

Oficial de Dia ao QCG TEN BM CLEY
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CÂMARA
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM RIO BRANCO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 1307, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre aprovação das Normas Gerais de Ação e Normas Internas

de  Trabalhos  Monográficos  da  academia  de  bombeiro  militar  do  Pará  e  da  outras
providencias.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador
Estadual  de  Defesa  Civil,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  art.  10  da  Lei
estadual nº 5.731/1992 e;

Considerando o propósito de produzir conhecimento e aperfeiçoar o Ensino da
carreira de oficial Bombeiro Militar, para o melhor preparo dos Oficiais das Corporações do Brasil,
de acordo com a realidade e a peculiaridade da Região Amazônica, oferecendo melhor qualidade
de serviço à Sociedade Paraense e circunvizinha.

Considerando que todos os discentes, docentes e efetivo militar ou civil  que
compõe a academia devem estar atento às doutrinas e preceitos militares, a fim de conduzir o
binômio ensino-aprendizagem da corporação, visando sempre melhor atender a sociedade.

Considerando que se faz necessário  normatizar  a formatação dos trabalhos
monográficos  realizados  pelos  discentes  da  academia,  conduzindo  os  mesmos  aos  tempos
contemporâneos.

Considerando que a Academia de Bombeiro Militar do Pará, ela necessita ter
uma identidade reconhecida e que seus discentes tenham em mãos os mecanismos a serem
utilizados, a fim de garantir o princípio da legalidade acadêmica.  

RESOLVE:
Art.  1º.  Aprovar  as  Normas  Gerais  de  Ação  da  Academia  de  Bombeiro

Militar do Pará “CAP. BM Antonio Veríssimo Ivo de Abreu” anexo I desta portaria, elaborada
pelo comando da academia e aprovado pela câmara técnica da corporação, para ser utilizada
também na administração, na formação, no aperfeiçoamento, no estudo superior de comando, na
habilitação e na adaptação, norteando o binômio ensino-aprendizado dos futuros oficiais e oficiais
do corpo de bombeiros militar e das co-irmães, quando efetivos permanentes e temporários da
academia.

Art.  2º.  Aprovar  as  Normas  Internas  de  Trabalhos  Monográficos  da
Academia de Bombeiro Militar do Pará “CAP. BM Antonio Veríssimo Ivo de Abreu” anexo II
desta  portaria,  elaborada  pelo  comando  da  academia  e  aprovado  pela  câmara  técnica  da
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corporação, para ser utilizada também na administração, na formação, no aperfeiçoamento, no
estudo  superior  de  comando,  na  habilitação  e  na  adaptação,  norteando  o  binômio  ensino-
aprendizado.

Art.  3º.  Os organismos da  corporação  e da  academia  devem utilizar  esses
ordenamentos  jurídicos,  como  fonte  de  consulta  para  elucidações  de  casos  que  envolvam
assuntos relacionados aos mesmos.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se
as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

ANEXO I
NORMAS GERAIS DE AÇÃO DA ABMPA
TÍTULO I
DAS GENERALIDADES
Art. 1º. O objetivo é padronizar a atuação dos militares efetivo, corpo docente e

discente  da  academia,  dentro  da  esfera  das  atribuições  contidas  no  Regimento,  nos
Regulamentos, no código de ética, no projeto pedagógico de curso, Plano Geral de Ensino e até
mesmo no manual do discente e docente.

Art.  2º.  A  finalidade  é  proporcionar  condições  favoráveis  a  uma  rápida
ambientação, como também servir  de guia durante os cursos executados e administrado pela
academia, na necessária busca de procedimentos adequados, quer nas atividades de ensino, quer
em suas atividades militares e ainda formalizar as ações e procedimentos do corpo militar da
academia, dentro das esferas das atribuições contidas em normas que permeia e enriquecem a
academia, dando sustentação jurídica para a consecução e normatização dos serviços realizados
pelos militares e civis.

Art.  3º.  A presente norma deve ser  empregada em todo o corpo efetivo da
academia, inclusive para os discentes e docentes.

Parágrafo único.  Existem outras atribuições e competências dos docentes e
discentes contidas no Regimento da academia, no projeto do curso aprovado, manual do discente
e docente, que servem de base jurídica para academia.

TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CORPO DISCENTE
CAPÍTULO I
DO DISCENTE DE DIA
Art. 4º. O aluno oficial ou cadete de dia ao CFO é o representante direto do

Corpo de Discentes, junto à Coordenação e Oficial de dia, sendo exercido pelos discentes do
último ano do Curso CFO (3º Ano) preferencialmente,  diariamente,  inclusive feriado e final  de
semana.

§  1º  O  cadete  de  dia  ao  CFO  combatente  tem  precedência  funcional  e
hierárquica sobre os demais discentes do curso de habilitação e consecutivamente em relação ao
aluno de dia a este curso.

§ 2º Os cursos de habilitação e adaptação seguirão todas as regras utilizadas
pelo curso de formação de oficial combatente e mais a presente NGA, no entanto o aluno de dia
ao curso de adaptação de oficial terá precedência funcional e hierárquica sobre o cadete de dia ao
CFO combatente e todos os demais pares ou semelhantes do mesmo.

§ 3º Os alunos do curso de adaptação de oficial  poderão ser escalados na
função de oficial de dia, desde que o curso já tenha mais de 50% da carga horária realizada e
concluída.

Art. 5º. Ao cadete de dia ao CFO, compete:
I – Apresentar-se a Coordenação e ao Oficial de Dia que esteja na função;
II – Assegurar-se do cumprimento das punições;
III – Zelar durante o serviço pelo exato cumprimento das ordens relativas ao

Corpo discentes ou Cadetes;
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IV – Dar conhecimento à Coordenação dos assuntos atinentes ao CFO ou outro
curso que esteja na esfera funcional;

V – Zelar pela disciplina no âmbito do Corpo de Cadetes;
VI – Providenciar o cumprimento rigoroso dos horários previsto no Quadro de

instrução ou de trabalho;
VII – Ser responsável pelos deslocamentos do Corpo de discentes ou Cadetes

dentro de sua esfera funcional, para as diversas atividades;
VIII – Presidir todas as revistas e formaturas regulares, limitando-se a receber

dos alunos ou Cadetes de Dia às turmas, a relação das faltas, atrasos, alterações com fardamento
e apresentação pessoal, dando ciência à Coordenação e ao Oficial de Dia;

IX – Assistir  todas as refeições do Corpo de Cadetes ou discentes,  ficando
responsável pela disciplina durante as mesmas;

X – Providenciar e zelar pela limpeza nas dependências da academia entre
eles, alojamentos, vestiários, banheiros, cassinos, etc...;

XI  –  Participar  a  Coordenação,  todas  as  alterações  havidas  durante  o  seu
serviço;

XII – Proceder à leitura do Boletim Geral ou Boletim Interno Escolar, quando
determinado;

XIII – Fazer a alvorada, juntamente com a equipe de serviço, obedecendo ao
seguinte:

 Que todos estejam de pé ao término do toque da alvorada;
 Que as peças do vestiário não estejam penduradas e/ou estendidas sobre

camas e armários;
 Que o alojamento esteja em ótima condição de arrumação e limpeza.
XIV – Confeccionar  o  livro  do Dia  ao CFO registrando todas  as alterações

atinentes ao serviço.
XVI – Estar com seu enxoval exigido pela academia sempre em condições de

uso.
Parágrafo único. Caso não haja cadete os alunos do curso de adaptação ou de

habilitação exercerão essas tarefas citadas nos incisos do presente artigo.

CAPÍTULO II
DO DISCENTE DE DIA À TURMA
Art. 6º. Os discentes de dia as turmas, serão sempre escalados dentro de suas

respectivas turmas.
Parágrafo único. Ao Cadete ou discente de dia à turma compete:
I  –  Apresentar-se  ao Discente ou  Cadete de  dia  aos  cursos,  ao  assumir  o

serviço;
II – Zelar pela disciplina e asseio dentro das salas de aula;
III  – Preencher a chamada diária  e frequência da instrução e entregá-la ao

discente ou cadete Dia aos cursos;
IV –  Comunicar  à  Coordenação,  sobre a  falta  de professores,  instrutores e

monitores, caso os mesmos não tenham comparecido após 15 (quinze) minutos do início da aula;
V – Providenciar  para que todos  os  Cadetes estejam em sala  de aula  por

ocasião da chegada do professor ou instrutor e proceder da seguinte forma:
1) Comandar “sentido” e apresentar ao oficial instrutor, no momento de sua

chegada e saída da sala de aula, participando-lhe qualquer tipo de alteração;
2) Comandar atenção para que todos fiquem de pé, no momento da chegada

e saída do professor civil da classe, participando-lhe qualquer tipo de alteração.
VI - Apurar as faltas verificadas nas turmas, por ocasião das instruções e aulas,

e informar à Coordenação, instrutor ou professor, esclarecendo se possível o motivo da ausência
do(a) Discente(s) faltoso(a)(s);

VII - Apresentar a turma, nos locais determinados para a instrução, nos horários
estipulados e manter a disciplina durante os intervalos de aula;

VIII  -  Dar  ciência  ao  Discente  ou  Cadete  de  Dia  dos  cursos,  de  qualquer
irregularidade ocorrida na sala de aula referente à disciplina da turma ou com danos materiais;
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IX - Preencher corretamente a chamada diária colocando na mesma, as aulas
ministradas com seus respectivos tempos e outras observações que devam ser consideradas;

X - controlar os horários de início e término das aulas, comunicando ao Instrutor
ou Professor, avisando quando faltar 05 (cinco) minutos para o término da aula, bem como a
finalização da mesma.

CAPITULO III
DO CADETE RODANTE A ACADEMIA
Art.  7º.  Caberá  aos  Discentes  mais  antigos  funcionalmente,  o  serviço  de

rondante  a  academia/IESP,  no  período  compreendido  entre  o  silêncio  que  inicia  as  22h00  e
alvorada as 05h00.

Parágrafo único. Ao Discente rondante compete:
I - apresentar ao Oficial de Dia, na revista do recolher as 21h00;
II  - rondar todo o interior da academia ou do IESP que estejam sobre suas

responsabilidades, garantindo a segurança e observando se os plantões dos cursos, sentinelas e o
operador de rádio se encontram no desempenho de suas funções;

III - durante o seu período de ronda no interior da academia e do IESP verificar
se as dependências encontram-se fechadas;

IV – levar imediatamente ao conhecimento do Oficial de Dia, as irregularidades
observadas no seu serviço;

V – Não permitir qualquer tipo de perturbação ao silêncio, após o respectivo
toque de recolher;

VI – Apresentar o seu serviço, quando na presença do Oficial de Dia ou de
qualquer oficial;

VII – O discente rondante poderá portar armamento da corporação quando de
serviço, coldre, cinto NA e braçadeira disponibilizado pela academia, com o objetivo de resguardar
sua vida ou de terceiros quando em iminente perigo e a segurança do patrimônio.

CAPITULO IV
DO PLANTÃO DO CURSO
Art. 8º. Caberá aos discentes ou Cadetes mais modernos hierarquicamente, o

serviço de plantão, no período compreendido entre o silêncio e a alvorada.
Parágrafo único. Ao plantão compete:
I – Guardar todo o material de carga dos cursos;
II – Apresentar-se ao Discente ou Cadete de Dia aos cursos ou CFO;
III – Rondar inteiramente as dependências do CFO que estiverem dentro de

sua circunscrição;
IV – Permitir  que fiquem acesas nas dependências do pavilhão dos cursos,

somente as luzes necessárias ao trabalho de ronda e plantão;
V – Permitir o uso de aparelhos sonoros no cassino, somente em seu volume

reduzido até as 00h00.
VI – Comunicar ao rondante, as anormalidades encontradas no seu quarto de

hora;
VII – Não permitir a perturbação do silencio, após horário previsto;
VIII – O Discente ou Cadete do CFO escalado para o último quarto do serviço

de plantão, deverá acordar todos os Discentes ou Cadetes no horário previsto da alvorada.

TÍTULO III
DOS SERVIÇOS DE PRÁTICA DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL
Art.  9º. Entende-se como Prática de Instrução Profissional -  (PIP),  todos os

serviços internos e externos da profissão bombeiro militar, realizados pelos Discentes, sendo os
mesmo avaliados sistematicamente por modelo a ser definido pela coordenação.

Art. 10. A Prática de Instrução Profissional pode ser:
1) Comum aos cursos ou às turmas;
2) Específica por curso ou turma.

§ 1º A Prática de Instrução Profissional Comum aos cursos ou as turmas são
todos os serviços realizados pelo corpo de discentes, indiferente de curso ou turma como as festa
religiosas  independente  de  credo  religioso,  operação  carnaval,  Operação  Veraneio,  Iemanjá,
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operação  estádio  e  outras  ordinárias  ou  extraordinárias  que  a  corporação  tenha  o  dever
constitucional ou jurídico.

§ 2º A Prática de Instrução Profissional específica por curso ou turma refere aos
serviços realizados pelo Corpo discentes, tendo cada curso ou turma uma função específica.

§ 3º O Cadete será avaliado no serviço externo, nas diversas funções previstas,
através da Ficha de Avaliação da PIP, pelo Oficial de Dia e/ou Comandante do Socorro, conforme
o serviço. A referida Ficha de Avaliação deverá ser encaminhada para Coordenação dos cursos da
academia no 1º dia útil após o serviço realizado.

CAPÍTULO ÚNICO
DA PRÁTICA DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL
Art. 11. Os serviços realizados pelos Discentes ou cadetes, são os seguintes:
I – Acompanhante do oficial de dia e ou comandante do Socorro;
II – Adjunto ao Oficial de Dia e ou Comandante da guarda do Quartel;
III – Serviço da guarda do quartel;
IV – Auxiliar da guarda;
V – Sentinela da guarda do quartel;
VI – Guarnições operacionais de serviço;
VII - Chefe da guarnição de Incêndio e salvamento;
VIII – auxiliar da guarnição de Incêndio e salvamento;
IX – Chefe de linhas (guarnição de incêndio);
X – Ajudantes de linhas (guarnição de Incêndio);
XI – Operador de Rádio;
XII – Oficial de dia quando o discente for do curso de Adaptação de oficial e;
XIII – Outros serviços dentro da esfera de atuação de um discente. 
Parágrafo único. Os alunos poderão ser escalados para serviço em unidades

do interior do estado, desde que autorizado pelo comando da academia e diretor de ensino.

SEÇÃO I
DO  SERVIÇO  DE  ACOMPANAHANTE  DO  OFICIAL  DE  DIA  E  OU

COMANDANTE DO SOCORRO
Art. 12. O Discente ou Cadete acompanhante do Comandante do SOS desde

que oficial, em serviço, o acompanhará quando estiver empenhado em qualquer missão bombeiro
militar ou ainda se for acionado pelo oficial de dia.

§  1º  se  adora  o  caput  do  artigo  12  e  seus  parágrafos  para  o  serviço  de
acompanhante do oficial de dia.

§ 2º Ao acompanhante do Cmt do SOS, compete:
I – Permanecer sempre atendo a todas as iniciativas, ordens e atividades do

Oficial Cmt. do SOS, para que possa absorvê-las como instrução complementar.
II  –  Acompanhar  a  supervisão  dos  serviços  internos  a  cargo  do  Adjunto,

Comandante da guarda e demais funções;
III  –  Zelar  pela  pronta  execução  das  ordens  de  serviço,  emanadas  pelo

comandante do SOS e mantê-lo informado quanto aos seus efeitos.

SEÇÃO II
DOS SERVIÇOS ADJUNTO E COMANDANTE DA GUARDA
Art.  13.  O Discente ou Cadete,  na função de comandante da guarda,  deve

observar o Regulamento Interno dos serviços Gerais (RISG) do Ministério Exército, as normas em
vigor no CBMPA e da Unidade em que realiza o serviço.

Art.  14.  O discente,  na função  de  Cmt  das  Guarda,  deve  fazer  cumprir  as
determinações do oficial de dia ou Cmt de socorro, observando seus efeitos, zelando pela ordem,
exigindo a manutenção do ambiente e corrigindo distorções durante o serviço.

SEÇÃO III
DO SERVIÇO DA GUARDA DO QUARTEL
Art. 15. O serviço da Guarda do Quartel poderá ser executado pelos Cadetes

na condição de Adjunto e Comandante da Guarda, Auxiliar da Guarda e Sentinela da Guarda,
sendo de responsabilidade de seus componentes pela obediência de todas as ordens referentes
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ao  serviço  dependendo  diretamente  do  Oficial  de  Dia,  levando  em  conta  o  que  prever  o
regulamento interno de serviços gerais do Exército Brasileiro e normas do Corpo de Bombeiros
Militar do Pará.

SEÇÃO IV
DO SERVIÇO DE AUXILIAR DA GUARDA
Art.16. Ao discente ou cadete auxiliar da guarda, compete:
I – Observar e proceder, conforme o RISG, bem como observar a norma de

serviço operacional do CBMPA e a NGA da Unidade, em que realiza o serviço;
II – Coordenar o serviço de manutenção da guarda.
III – cumprir as determinações do comandante da guarda.

SEÇÃO V
DO SERVIÇO DE SENTINELA
Art. 17. Ao cadete sentinela da guarda, compete:
I – Observar e proceder conforme os regulamentos do Ministério do Exército

que tratam do assunto e do Corpo de bombeiros, bem como observar a NGA da Unidade em que
realiza o serviço.

II – Manter sempre o armamento em condições de uso e para pronto emprego.
III  – Manter o armamento sempre na posição segura e não empunhar sem

necessidade.
IV – Não fazer manutenção no armamento municiado. 

SEÇÃO VI
DAS GUARNIÇÕES OPERACIONAIS DE SERVIÇO
Art. 18. O serviço executado a título de Prática de Instrução Profissional - PIP

visa  manter  o  contato  direto  do  Corpo  discente  com  os  materiais  e  equipamentos  técnicos
profissionais do bombeiro e instruções ministradas na academia.

Art. 19. Às Guarnições de Cadetes compete:
I – Apresentar-se para o serviço de escala especial, com 30 (trinta) minutos de

antecedência ao horário previsto para a rendição da Parada;
II  –  Obedecer  rigorosamente  os  horários  estipulados  pelo  Comandante  da

Unidade;
III  –  Obedecer  prontamente  aos  toques  de  “Prontidão  Formar”,  quando

determinados pelo Comandante de Socorro;
IV  –  Inteirar-se  da  utilização  dos  materiais  e  equipamentos  técnicos

profissionais das viaturas operacionais e, solicitar informação ao Comandante do Socorro, quando
surgirem dúvidas;

V – Inteirar-se de todo o serviço realizado pelas viaturas operacionais.

SEÇÃO VII
DO  SERVIÇO  DE  CHEFE  DAS  GUARNIÇÕES  DE  INCÊNDIO  E

SALVAMENTO
Art.  20.  Aos  discentes  ou  Cadetes  Chefes  da  Guarnição  de  Incêndio  e

Salvamento compete:
I  – acompanhar o comandante de Socorro,  durante o reconhecimento,  para

inteirar-se das ordens a serem cumpridas;
II  –  Conferir  juntamente  com  toda  a  sua  respectiva  Guarnição,  todos  os

equipamentos e apetrechos que fazem parte na viatura, pela qual deverão guarnecer nas suas 24
(vinte e quatro) horas de serviço e no, casso de quaisquer problemas como falta de material,
equipamento danificado e outros, comunicar ao comandante de socorro, através de parte.

III  –  Responsabilizar-se  pela  guarnição  aposta  para  a  saída  da  viatura  do
quartel e pelo seu retorno dos locais de socorro, assessorar o oficial quando este lá estiver em
todos os aspectos que possam auxiliar no cumprimento da missão;

IV  –  Quando retornar  da  ocorrência,  formar  a  guarnição  e  apresentá-la  ao
comandante de socorro,  comunicando-lhe qualquer fato anormal  que tenha ocorrido durante a
execução da missão;
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V – Quando retornar do socorro, determinar que a viatura seja restabelecida,
tanto de água (se for guarnição de incêndio), quanto de combustível, reconferir os equipamentos e
se houve danos no equipamento, deve solicitar sua substituição.

SEÇÃO VIII
DO  SERVIÇO  DE  AUXILIAR  DA  GUARNIÇÃO  DE  INCÊNDIO  OU

SALVAMENTO
Art. 21. Ao discente ou cadete auxiliar da Guarnição de Salvamento, compete:
I – Fazer as anotações atinentes à parte do comandante de Socorro;
II – Secundar o Chefe da Guarnição e/ou auxilia-lo;
III – Fiscalizar o serviço e sugerir treinamento a guarnição caso seja possível.
IV – Substituir o chefe da Guarnição quando da sua ausência por algum motivo.
V – Obedecer, observar e proceder, conforme os ensinamentos adquiridos nas

instruções técnicas ministrada na academia;
VI – manutenir e conferir os equipamentos;
VII – Participar do treinamento e do teste de prontidão.
VIII – Cumprir as determinações do comandante da guarnição.

SEÇÃO IX
DOS SERVIÇOS DE CHEFES DE LINHAS
Art. 22. Aos Discentes ou Cadetes chefes de linhas compete:
I – Munir-se de mangueira e esguicho, conforme a operação de combate;
II – Utilizar os tipos de jatos de água, forma criteriosa;
III – Conferir o material utilizado, após o término das operações;
IV – Ajudar a combater o sinistro;
V – Participar o teste de prontidão.
VI – Cumprir as determinações do chefe da guarnição.

SEÇÃO X
DO SERVIÇO DE AJUDANTE DE LINHA
Art. 23. Aos Discentes ou Cadetes ajudantes de linha compete:
I – Munir-se de mangueiras;
II – Sempre que for estender mangueiras só fazê-lo através das juntas Storz;
III – Corrigir as linhas, sempre que for possível;
IV – Acondicionar corretamente as mangueiras tão logo encerre o combate ao

sinistro;
V – Ajudar na manutenção das mangueiras.

SEÇÃO XI
DO OPERADOR DE RÁDIO
Art. 24. Ao Cadete Operador de Rádio, compete:
I  –  Conhecer  e  utilizar-se  do  uso  da  linguagem frazeológica,  prevista  pelo

Centro de Operações, nas comunicações via rádio telefone e amplificador;
II – Receber e transmitir mensagens, através;
III  –  Colocar  o  Oficial  de  Dia,  a  par  de  todas  as  ocorrências  importantes,

transmitidas via rádio;
IV – Receber os avisos de socorros, com clareza de detalhes, anotando os

seguintes dados:
1) Evento;
2) Solicitantes;
3) Endereço;
4) Ponto de Referência;
5) Telefone;
6) Hora de Aviso;
7) Comandante de Socorro.
VI – Não permitir aglomeração, no seu setor de trabalho;
VII  –  Utilizar  o  amplificador somente nos casos  de urgência  e  emergência,

cumprindo as normas da corporação;
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VIII – Ao assumir o serviço conferir a carga do local, comunicando as alterações
através de parte, ao Oficial de Dia, indicando o responsável se for possível;

XI – Registrar todos os telefonemas de caráter, particular ou a serviço;
X – Zelar pela boa apresentação da sala de operação;
XI – Só permitir ligações externas através de telefone público; ligações com

telefones da seção, só com autorização só com autorização do Oficial de Dia.
Art.  25.  Os serviços  operacionais  dos  discentes ou  cadetes  do 1º  ano  nas

guarnições poderão iniciar após 05(cinco) meses de curso. 

SEÇÃO XII
DA  FUNÇÃO  DE  OFICIAL  DE  DIA  COMO  DISCENTE  DO  CURSO  DE

ADAPTAÇÃO DE OFICIAL
Art. 26. A função de oficial de dia o qual o discente do curso de adaptação de

oficial ira exercer, todas as tarefas do serviço estão definidas no regulamento de serviços gerais do
exercito brasileiro e nas normas da corporação.

§ 1º Todos os alunos dos cursos de adaptação de oficial devem concorrer às
escalas de serviço independente do quadro ao qual pertença.

§ 2º A academia poderá escalar os alunos do curso de adaptação de oficial em
outras unidades da corporação, para o serviço de oficial de dia. 

§ 3º O oficial aluno deverá fazer a confecção do livro ata diário, relatando sobre
o que ocorreu em seu serviço.

Art.  27.  Poderá ao longo dos cursos os alunos que estiverem cursando na
academia, serem escalados em novas funções de serviço definidas pela corporação, a fim de
melhor atender a população.

Parágrafo  único.  Deve  ser  analisada  pela  administração  da  academia  a
viabilidades desses serviços atenderem o binômio ensino-aprendizagem.

TÍTULO IV
DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ACADEMIA

CAPÍTULO I
DAS FORMATURAS, DOS HORÁRIOS, DO EXPEDIENTE, DA ALVORADA

SEÇÃO I
DAS FORMATURAS
Art. 28. Formatura é toda reunião de pessoas agrupadas ordenadamente em

um único  padrão  de  veste  e  nas  mesmas posições,  enfileiradas  em forma  de  um retângulo,
armado ou desarmado podendo ser:

I – Geral ou Parcial
II – Ordinária ou extraordinária.
§ 1º Toda formatura, terá origem em regra, pela reunião dos Oficiais, Praças

Especiais e Praças que dela devam participar;
§  2º  Na  academia  diariamente  haverá  formatura  geral  para  o  início  das

atividades do dia, ocasião em que serão entoados os Hinos e Canções Militares.
§  3º  As  formaturas  ordinárias,  são  as  destinadas  às  revistas  normais  de

pessoal, ao rancho, à parada e à instrução:
1) Revista Matinal;
2) Desjejum Matinal;
3) Parada Diária com Hasteamento do Pavilhão Nacional e início do 1º período

de instrução;
4) Almoço;
5) Início do 2º período de instrução;
6) Arriamento do Pavilhão Nacional;
7) Jantar;
8) Revista do Recolher;
9) Ceia;

10) Apresentação por término do licenciamento.
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§ 4º Nas formaturas que tenha a presença do comandante da academia todo o
efetivo de praça,  oficial  e  discentes devem participar,  exceto os cursos de aperfeiçoamento e
estudo superior de comando e militares dispensados por algum motivo.

Art. 29. As formaturas extraordinárias podem ser previstas ou inopinados.
§  1º  As  formaturas  extraordinárias  previstas,  são  as  determinadas  nos

programas  de  Unidade,  para  revistas  e  material  ou  ordenadas  em  boletim,  destinadas  a
Solenidades internas ou externas;

§  2º  As  formaturas  extraordinárias  inopinadas,  são  as  impostas  pelas
circunstâncias do momento, em virtude de medidas comuns de caráter interno.

SEÇÃO II
DOS HORÁRIOS
Art. 30. O horário abrange as atividades ordinárias existentes entre a Alvorada

e o Silêncio, estabelecido pela Coordenação dos cursos.
Parágrafo único. O Sábado é considerado como dia útil acadêmico e poderão

ocorrer  instruções e verificações corrente  e  final  neste  dia,  exceto  se  for  considerado  feriado
nacional ou estadual e datas comemorativas reconhecidas pelo seio acadêmico e militar.

SEÇÃO III
DO EXPEDIENTE
Art.  31.  Os  Expedientes  são  os  Períodos  de  funcionamento  ordinário  da

academia, voltado para o público interno, externo e o corpo docente e discente (1º e 2º Períodos).
§  1º  Os  tempos  de  instrução  à  disposição  da  Divisão  de  Ensino  e  da

Coordenação são destinados a acertos de atividades de ensino;
§ 2º Durante o expediente, os Discentes dos cursos de formação, Habilitação e

adaptação não poderá entrar no alojamento, só podendo fazê-lo, no intervalo entre os períodos de
instrução se houver e no intervalo entre o almoço e o 2º período de instrução e durante a noite
caso não esteja de serviço.

§  3º  Atendendo  a  necessidade  da  formação,  poderão  ser  programadas
atividades de ensino, no período noturno e aos sábados.

§ 4º Durante o expediente e após o mesmo, fica vedado ao discente dos cursos
de formação, habilitação e adaptação sair da academia trajando roupas civis, exceto se estiver
autorizado pela Coordenação.

§  5º  Aos  discentes  de  outras  corporações  coirmãs é  autorizado  saírem de
roupas civis após o término do expediente e aos finais de semana.

§  6º  Aos  militares  do  efetivo,  corpos  discentes  e  docentes  devem  estar
uniformizados quando estiverem nas dependências da academia durante o expediente matutino e
vespertino, aqueles que estiverem de serviço devem permanecer uniformizados, independente do
horário e dia da semana.

§ 7º Os uniformes para o efetivo militar da academia serão:
I – Efetivo de expediente nos dias de segunda feira a quarta feira – 3º D ou

correspondente;
II  – Efetivo de expediente  nos dias de quinta  feira  a sexta  feira  – 4º  A ou

correspondente;
III – Corpo discente exceto os cursos de aperfeiçoamento e de estudo superior

de comando de segunda feira a sexta feira – 4º A ou correspondente;
IV  –  Os  cursos  de  Aperfeiçoamento  e  de  estudo  superior  de  comando  de

segunda feira  a sexta  feira  – 3º  D para militares do CBMPA e o correspondente para outras
corporações coirmãs e a coordenação poderá também facultar o tipo de uniforme se for o caso.

V – Para as formaturas internas da academia será o 4º A ou correspondente;
VI – Para outras formaturas será definido pelo comando da academia ou pela

corporação;
VII – O comandante da academia é facultado o tipo de uniforme diário, devido

outras atividades que desempenha na corporação;
VIII  –  É  vedado  aos  instrutores  militares  o  comparecimento  para  ministrar

instrução desuniformizado, exceto se a coordenação o liberar do uso do uniforme em sala de aula,
não podendo ministrar instrução prática sem uniforme e sem equipamento de proteção individual;
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IX – Os instrutores civis devem seguir a mesma regra, seguindo orientações da
coordenação do curso;

X – Os dias de uso da túnica serão definidos pela academia e sempre que
forem exigidos os militares devem portar a veste.

SEÇÃO IV
DA ALVORADA
Art. 32. No horário previsto, o Corpo de Discentes será despertado através do

toque da alvorada, executado pelo corneteiro de dia ou pela sirene de incêndio, controlada pelo
rondante da academia.

Parágrafo único. Ao determinar o toque de alvorada, o plantão de alojamento
providenciará para que todos os homens tenham deixado seus leitos.

CAPÍTULO II
DA REVISTA MATINAL,  DO DESJEJUM MATINAL,  ALMOÇO,  JANTAR E

CEIA

SEÇÃO I
REVISTA MATINAL
Art. 33. Trinta minutos após o toque de alvorada, o Corpo de discentes formará

dentro das respectivas turmas em local determinado pela Coordenação ou oficial de dia.
§ 1º  O Cadete de dia  a turma,  procederá chamada dos discentes de seus

respectivos anos e curso, para verificar se há ou não alterações e apurando os seus motivos. Após
a chamada, os discentes de dia as turmas apresentarão as mesmas ao Discente ou Cadete de
Dia, dando-lhe ciência das alterações observadas no serviço.

§ 2º O Discente ou Cadete de dia após a apresentação das turmas, dirigir-se-á
ao Oficial de Dia, apresentando ao mesmo o Corpo de discentes ou Cadetes, participando-lhe de
todas as alterações observadas em seu serviço;

§ 3º Recebidas as alterações, o Oficial de Dia comandará, “A destino”, ou outra
determinação que julgar necessária.

SEÇÃO II
DO DESJEJUM MATINAL, ALMOÇO, JANTAR E CEIA
Art.  34.  No horário  previsto,  o  Corpo de Discente  formará  dentro  das suas

respectivas turmas, diante do refeitório da academia.
§ 1º Estando o Corpo de Discentes ou Cadetes formado, o Discente de Dia

apresentará ao coordenador ou Oficial de Dia;
§  2º  O  Discente  ou  Cadete  de  Dia  verificará  as  condições  do  interior  do

refeitório e se as refeições já estão prontas para serem servidas, caso estejam ordenará que as
turmas avancem paulatinamente em colunas por 01 (um);

§  3º  Quando  o  Corpo  de  Discentes  ou  Cadetes  já  estiver  no  interior  do
refeitório, o mesmo se posicionará em pé, de onde assistirá o desenvolvimento do rancho, zelando
pela disciplina, a ordem e pela educação civil e militar do Corpo de Discentes;

§ 4º Os Discentes ou Cadetes deverão estar devidamente uniformizados, não
sendo permitido o uso do uniforme de educação física.

§ 5º A saída do Corpo de Discentes ou Cadetes do refeitório, será realizada
coletivamente por mesa, não se dispensando as formalidades militares para se entrar ou sair do
recinto, onde haja superior hierárquico.

CAPÍTULO III
DA  FAXINA  DAS  DEPENDÊNCIAS  DA  ACADEMIA  E  DO  INÍCIO  DOS

PERÍODOS DE INSTRUÇÃO

SEÇÃO I
FAXINA DAS DEPENDÊNCIAS
Art. 35. Entendem-se como dependências da academia, os alojamentos, sala

de instruções, cassino, e banheiro de Cadetes.
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§ 1º No horário previsto, o Discente ou Cadete de Dia, ordenará e fiscalizará a
limpeza das dependências do destinadas ao corpo de alunos.

§ 2º Cada curso ou turma se responsabilizará pela faxina de seu respectivo
alojamento e sala de aula, com exceção de áreas comuns a todas as turmas (cassino, sala de
musculação, banheiro e etc),  que será de responsabilidade do curso ou turma mais moderna,
exceto os cursos de aperfeiçoamento e de estudo superior de comando.

SEÇÃO II
DO INÍCIO DOS PERÍODOS DE INSTRUÇÃO
Art. 36. No horário previsto, as turmas formarão diante do Pavilhão Nacional,

onde cada Discente ou Cadete de Dia à Turma apresentará sua respectiva turma ao respectivo
Coordenador, no qual os mesmos darão destino às suas respectivas turmas.

§ 1º  Após apresentação  das respectivas  turmas,  será feita  a  passagem de
serviço das alas dos alunos que estão saindo e entrando de serviço.

§ 2º Após a passagem de serviço, será entoado por todo corpo de aluno o hino
ou canção do dia,podendo ser hino nacional, hino do soldado do fogo, hino do estado, hino a
bandeira nacional, canção da academia e outros.

§ 3º Após a execução do hino ou canção do dia, será lido o BIE (Boletim Interno
Escolar) ou Boletim Geral do CBMPA a todos os presentes em forma.

Art. 37. No horário previsto, o Corpo de Discentes ou Cadetes formará no Pátio
de formatura, obedecendo aos procedimentos já descritos nesta norma e em outras, exceto os
cursos de Aperfeiçoamento e de estudo superior de comando.

CAPÍTULO IV
DO LICENCIAMENTO
Art.  38. Licenciamento é o direito que o Discente ou Cadete adquiriu de se

ausentar da academia, durante os finais de semana, desde que não tenha cometido nenhuma falta
disciplinar durante a semana anterior ao licenciamento.

§ 1º O Licenciamento será feito durante a semana com uniforme 3º C ou 3º D
e/ou correspondente dependendo das ordens da coordenação e aos finais de semana o uniforme
ficará a critério da Coordenação.

§ 2º Para a formatura do licenciamento, todo o Corpo de Discentes ou Cadetes
deverá portar a carteira de identidade militar.

§  3º  O  horário  de  apresentação  após  o  licenciamento  deverá  seguir  o
estabelecido pela academia.

§ 4º Todo o Corpo de Discentes Cadetes formará para o licenciamento, estando
ou não licenciados, com o mesmo uniforme previsto, exceto os cursos de aperfeiçoamento e de
estudo superior de comando.

§  5º  Na  semana  de  pagamento  da  remuneração  escolar,  a  Coordenação
estipulará dia e hora, sem que haja prejuízo das atividades escolares.

§ 6º Fica reservada a Quarta-feira no horário vespertino, para eventuais saídas
do  Corpo  de  Discentes  ou  Cadetes,  para  resolução  de  problemas  particulares,  a  critério  do
Comando da academia.

§ 7º Apresentação após o licenciamento do corpo discente na academia será
as 21h00, exceto os discentes dos cursos de aperfeiçoamento de oficiais (CAO), curso de estudo
superior de comando (CESC) e do CAdOf quando autorizado pela coordenação da academia.

TÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS DOS CADETES
CAPÍTULO I
DA APRESENTAÇÃO PESSOAL
Art. 39. A apresentação pessoal do Discente ou Cadete deverá ser impecável

durante a sua permanência na academia e fora dela também.
§ 1º Serão considerados pontos de destaques na apresentação do Discente ou

Cadete:
I – Asseio corporal (cabelos e unhas cortados);
II – Barba e bigode raspados;
III – Uniformes limpos, passados e engomados;
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IV – Calçados pretos engraxados e meias de cor preta;
V – Fivela do cinto cadarço limpa e brilhando;
VI – Limpeza dos demais apetrechos do uniforme e do espadim;
VII – Armário limpo e arrumado.
§  2º  O Discente  ou  Cadete  deverá  permanecer  corretamente  uniformizado,

sendo vedada pela Coordenação qualquer irregularidade nesse sentido, tais como: camisa fora da
calça  em  uniforme  que  exigem,  falta  de  botões,  fardamento  rasgado,  sujo,  mal  passado,
descosturado e/ou desabotoado;

§ 3º Ao Discente ou Cadete não será permitido por sobre o corpo, tatuagem ou
qualquer outro tipo de adorno aparente,  assim como alterar seus traços fisionômicos naturais,
exceto nos casos de cirurgia corretiva, previamente autorizada por autoridade competente;

§ 4º Ao Discente ou Cadete não será permitido o uso de perucas e similares,
alteração artificial da coloração dos cabelos e qualquer tipo de modismo adotado na sociedade
civil, que altere suas características pessoais naturais.

§ 5º Cada Discente ou Cadete será responsável pelo zelo (polimento, asseio
etc..)  de seus próprios materiais,  não lhes podendo de forma alguma ordenar a outros que o
façam.

§ 6º Aos Discentes ou Cadetes do sexo masculino não será permitido o uso de
barba quando uniformizado, exceto aqueles com dispensa médica.

§  7º  O discente  do  sexo  feminino  deve  estar  com o  seu  cabelo  arrumado
conforme o previsto no plano de uniforme da corporação, obedecendo ao uniforme e o tipo de
instrução  que  estará  recebendo,  sendo  necessário  o  isolamento  do  cabelo  nas  instruções  e
ocorrências que o coloquem em riscos.

CAPÍTULO II
DAS DEPENDÊNCIAS DOS CURSOS
SEÇÃO I
DO ALOJAMENTO
Art. 40. O alojamento o local destinado ao repouso do Corpo de discente ou

Cadete e efetivo.
§ 1º No alojamento dos cursos não será permitido entrada de praças, exceto se

autorizado;
§  2º  O  alojamento  deverá  ser  mantido  sempre  em  ótimas  condições  de

arrumação e limpeza, sendo responsável  e cabendo a fiscalização do mesmo ao Discente ou
Cadete de Dia;

§ 3º Ao toque de alvorada, caberá ao Discente ou Cadete arrumar e limpar a
própria cama;

§ 4º As camas devem estar sempre alinhadas, arrumadas e limpas;
§  5º  Nos  dias  que  não  houver  expediente,  será  permitido  ao  Discente  ou

Cadete,  dormir  a  qualquer  hora  do  dia,  entretanto,  todos  os  Discentes  ou  Cadetes  que
permanecerem na academia, após o expediente, deverão obedecer aos horários previstos nesta
NGA, bem como, manter a todo o momento, o alojamento limpo e arrumado;

§ 6º As lâmpadas do alojamento serão ligadas e desligadas pelo Discente ou
Cadete de Plantão, de acordo com as necessidades e nos horários estabelecidos;

§ 7º É vedado guardar no alojamento, qualquer tipo de material que prejudique
o bom aspecto do mesmo, o bem estar de seus ocupantes ou que constitua perigo ao seu detentor
ou a coletividade;

§ 8º É vedado afixar cartazes, fotografias, figuras, folhetos, apostilas, escala de
serviço e outros, no alojamento e partes externas dos armários, salvo nos locais designados para
tal;

§  9º  As  toalhas,  material  de educação física,  calçados,  roupas e uniformes
molhados, só poderão ficar estendidos nos varais de secagem;

§  10º  É  vedado  jogar  papéis  ou  outros  objetos  inservíveis,  fora  dos
receptáculos de lixo existente no alojamento, nos vasos sanitários, nas imediações do IESP ou
academia e ou pelas janelas;

§ 11º É vedado fumar dentro do alojamento;
§ 12º É vedado sair do alojamento sem vestes e desuniformizado quando de

serviço ou em período de instrução;
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§ 13º É vedado que o Discente ou Cadete entre em alojamento que não seja de
sua turma, exceto o Discente ou Cadete de Dia;

§ 14º É vedado Discente ou Cadete do sexo masculino e feminino, entrarem no
alojamento feminino e masculino respectivamente, exceto o Discente ou Cadete de Dia quando da
fiscalização da faxina devendo informar que estará adentrando e aguardará a resposta se não
pertencer aquele gênero.

§  15º  O enxoval  de  cama (lençol  de  cama de  solteiro  na  cor  branca  com
elástico, cobertor tipo lençol na cor branca e fronha na cor branca) é de uso pessoal e obrigatório
do aluno, devendo o mesmo adquirir  caso a academia não forneça, fazer manutenção e levar
consigo quando não estiver em uso e ao final do curso caso tenha adquirido.

§ 16º A arrumação do alojamento será definida pela coordenação do curso da
academia, sendo vedada ao aluno ou militar fazer modificações sem autorização.

§ 17º Os militares efetivos da academia em seus alojamentos devem seguir a
mesma regra dos cursos.

SEÇÃO II
DO VESTIÁRIO
Art. 41. O vestiário o local destinado ao guarda-roupa e a troca de uniformes.
§ 1º Os armários deverão estar sempre arrumados e suas portas fechadas,

cabendo ao militar efetivo e do corpo discente a responsabilidade por sua conservação;
§ 2º Não será permitido sob pretexto, a permanência de qualquer material de

uso fora do seu respectivo armário;
§  3º  Qualquer  defeito  encontrado  no  armário  deverá  ser  comunicado  ao

Discente ou Cadete de Dia e ao oficial de dia, para as necessárias providências a serem tomadas;
§  4º  A  constatação  de  defeitos  não  participados  nos  armários  acarretará

responsabilidade aos ocupantes dos mesmos;
§ 5º A má utilização tendo como consequência danos nos armários, acarretará

responsabilidades aos ocupantes dos mesmos;
§  6º  As  inspeções  dos  armários  serão  realizadas  no  corpo  discente

esporadicamente  pela  Coordenação  do  curso,  a  fim  de  verificar  o  cumprimento  às  normas
constantes desta NGA, como também o asseio e a organização dos ocupantes de armários;

§ 7º É vedada a entrada de Cadete em vestiário que não seja o de sua própria
turma, exceto o Discente ou Cadete de dia;

§ 8º É vedada a entrada de Cadete do sexo masculino em vestiário do sexo
feminino e vise versa, exceto o discente ou cadete de dia, do oficial  de dia ou de alguém da
administração que tenha livre  acesso as dependências,  devendo sempre comunicar  caso não
pertença ao gênero.

SEÇÃO III
DO BANHEIRO
Art.  42.  É  responsabilidade  dos  Discentes  ou  Cadetes  mais  modernos  a

manutenção, limpeza e higiene dos banheiros levando em conta o gênero.
§ 1º Qualquer dano verificado nos banheiros deverá ser participado ao Discente

ou Cadete de Dia;
§  2º  É  vedada  a  entrada  de  Cadete  do  sexo  masculino  no  banheiro  dos

Cadetes do sexo feminino e vise versa;
§  3º  É  responsabilidade  dos  Discentes  ou  Cadetes  do  sexo  feminino  a

manutenção, limpeza e higiene do banheiro feminino.

SEÇÃO IV
DO CASSINO
Art. 43 O cassino o local destinado à proporcionar ao efetivo e Corpo Discente

lazer e divertimentos.
§  1º  O  cassino  funcionará  segundo  horário  previamente  estipulado  pelo

Comando ao efetivo e pela Coordenação ao corpo de Discentes.
§ 2º A disciplina nos cassinos deverá ser mantida pelo mais antigo que estiver

no recinto.
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§ 3º Nos horários em que não for permitida a frequência no cassino, sua porta
deverá permanecer trancada e a chave com o responsável ou Discente ou Cadete de Dia.

§  4º  O volume de som vindo  de  aparelhos sonoros  do cassino deverá  ser
regulado de tal forma que, apenas seja ouvido no âmbito interno do cassino.

§ 5º No cassino devem os militares ou civis estar decentemente vestidos;
§ 6º Ao toque de silêncio rondante da academia deverá procurar desligar todos

os aparelhos sonoros dos cassinos e trancá-los, entregando a chave do mesmo aos responsáveis.
§  7º  Caso  haja  interesse  do  Corpo  Discente  ou  Cadete  em  assistir  a  um

programa após o toque de silêncio, o Discente ou Cadete de Dia deverá solicitar ao Oficial de Dia.

SEÇÃO V
DAS SALAS DE AULA
Art. 44. As salas de aula compõe um ambiente de atenção, silêncio e disciplina,

cabendo aos Discentes ou Cadetes de Dia às turmas, a manutenção das melhores condições de
disciplina, organização, arrumação e limpeza.

§ 1º É vedado fumar em sala de aula;
§ 2º Os Discentes ou Cadetes deverão permanecer uniformizados dentro de

sala de aula, sendo permitido o uso do uniforme de educação física somente fora do expediente
acadêmico.

§ 3º As salas de aula deverão permanecer com as portas fechadas, quando
não estiverem sendo utilizadas para instrução ou estudo.

§ 4º Os Discentes ou Cadetes deverão sentar conforme antigüidade, tendo a
sua carteira uma identificação.

§ 5º É vedada entrada de Discente ou Cadete em sala de aula, que não seja o
de sua própria turma, exceto o Discente ou Cadete de Dia.

§  6º  É  vedada  saída  de  Discente  ou  Cadete  da  sala  de  aula  quando  em
instrução, salvo quando devidamente autorizado.

§  7º  O  Discente  ou  Cadete  de  Dia  à  Turma  ficará  responsabilizado  pela
arrumação da sala de aula no período de instrução, quando houver as verificações, deve o mesmo
fazer  uma  arrumação  deixando  somente  materiais  previamente  autorizados  pelo
professor/instrutor, tudo com antecedência.

§  8º  Não  deverão  ficar  após  o  2º  período  de  instrução,  qualquer  material
individual de Discentes ou Cadetes em sala de aula.

§ 9º Qualquer dano havido em qualquer material contido na sala de aula deverá
ser comunicado de imediato à Coordenação.

§ 10 Não serão permitidos o uso de equipamentos eletrônicos do tipo celular,
bip,  rádio,  fone  de  ouvido,  tablete,  computador  ou  qualquer  equipamento  que  se  assemelhe
quando em instrução em sala  de aula  ou externa,  e  em realização de verificação,  exceto  se
autorizado pela coordenação.

CAPÍTULO III
DA VISITA MÉDICA
Art. 45. O Discente ou Cadete que desejar comparecer a visita médica deverá

possuir autorização da Coordenação.
Parágrafo  único.  Antes  de  ausentar-se  da  academia  o  Discente  ou  Cadete

deverá informar a todos os responsáveis por controle de Discente ou Cadete, dando-lhe ciência do
fato para que o mesmo possa justificar sua falta às formaturas e instrução. 

CAPÍTULO IV
DA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA NO IESP
Art.  46.  O Corpo  de  Discentes  ou  Cadetes  poderá  permanecer  nos  pátios

internos após o expediente, uniformizado e evitando sua presença no Corpo da Guarda.
§ 1º Ao Discente ou Cadete é vedado a entrada e permanência no Pavilhão

Administrativo, salvo por autorização superior competente.
§ 2º É vedada a presença de Discentes ou Cadetes nas torres de treinamento,

salvo quando os mesmos estejam em instrução ou acompanhados por instrutores.
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§ 3º É permitida a presença do Discente nas dependências da academia, no
alojamento, cassino, cantina, banheiro, salas de aula e sala de musculação, quando não houver
instrução.

§ 4º É vedada ao Discente ou Cadete, a utilização do telefone durante horário
do expediente, salvo autorização por superior hierárquico e competente.

§ 5º A utilização da piscina e do estande de tiro só será permitida quando em
instrução e nos finais de semana com autorização do comando. Através da coordenação.

§ 6º  É responsabilidade do discente a  guarda  de todos  os  seus pertences
quando estiver dentro de qualquer instalação do CBMPA ou do IESP.

CAPÍTULO V
ATIVIDADES EXTRACLASSES
Art.  47.  São  consideradas atividades extraclasses  para  fins  de atestado  de

origem,  os  treinamentos  e  competições  desportivas,  programadas  pela  divisão  de  ensino,
coordenação, comando da ABM, Diretoria de ensino e comando do CBMPA.

Parágrafo único. A prática de desporto no interior da academia ou do IESP, será
realizada conforme normas elaboradas pela Seção de Educação Física da ABM.

CAPÍTULO VI
DAS VISITAS
Art. 48. O Discente ou Cadete só poderá receber visitas de pessoas de suas

relações, devendo as mesmas serem encaminhadas à sala de visitas.
§ 1º Nos feriados e finais de semana deve ocorrer nos horários compreendido

entre 14h00 as 17h00.
§ 2º Nos dias úteis o Discente ou Cadete deverá solicitar  autorização para

receber visitas, se as tiver, deverá ser feita no horário compreendido entre 12h40 e 13h40.
§  3º  É  vedado  ao  discente  ou  cadete,  levar  seus  visitantes  para  outra

dependência  da  academia,  que  não  seja  a  sala  de  visitas  ou  área  de  passeio  em  horários
permitidos, salvo quando expressamente autorizado.

CAPÍTULO VII
DA BARBEARIA
Art. 49. A barbearia funcionará de segunda à sexta feira, no horário de 07h30

as 13h00 quando não houver aula ou Instrução, o Cadete poderá em qualquer horário, conforme
disponibilidade da barbearia caso esteja instalada.

§ 1º É vedado fazer a barba na barbearia.
§ 2º As costeletas não deverão ter o cumprimento fora do padrão exigido pela

Corporação;
§ 3º Não justificará ao Discente ou Cadete apresentar-se sem a barba feita, ou

com o cabelo fora do padrão exigido, mesmo no regresso das férias e licenciamento.
§ 4º Os Discentes ou Cadetes cortarão o cabelo dentro do padrão estabelecido

sempre que o mesmo esteja fora do padrão estabelecido nos regulamentos.
§  5º  Para  os  Discentes  do  sexo  masculino  dos  cursos  de  formação  e

habilitação o corte é a máquina n.º 01, e para adaptação o padrão do corte é a máquina n.º 02.
§  6º  Pará  o  sexo  feminino  deve  seguir  o  estabelecido  no  regulamento  de

uniforme do CBMPA.

CAPÍTULO VIII
DAS FÉRIAS
Art. 50. O corpo de Discentes ou Cadetes gozará o período de férias escolares

por ano, conforme o projeto e planejamento do curso.
§ 1º  O início e término de cada período de férias serão estabelecidos pela

administração da academia.
§ 2º Os Discentes ou Cadetes que devem gozar férias e que não fizeram a

verificação final deverão ficar à disposição da Divisão de Ensino ou coordenação.
§ 3º Os Discentes ou Cadetes que desejarem se ausentar do Estado do Pará

devem solicitar a Coordenação, autorização com antecedência de 02 (dois) dias úteis, através do
discente ou Cadete de Dia, para que seja emitida a guia de transito.
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§ 4º Não será motivo de justificativa o atraso do Discente ou Cadete fora da
apresentação estipulada, exceto se for por problemas de enfermidade ou doença de parente na
escala ascendente e descente devidamente comprovada.

§ 5º O Discente ou Cadete que comparecer à academia durante o período do
recesso escolar, deverá fazê-lo apresentando-se com o uniforme 3º C, 3º D ou correspondente.

CAPÍTULO IX
DO GRÊMIO XVI DE MARÇO
Art.  51.  O  Grêmio  XVI  de  Março  destina-se  essencialmente  à  integração

cultural do Discente ou Cadete através de atividades de caráter artístico, esportivo e beneficente,
já mais para fiz políticos partidários.

§  1º  O  Subcomandante  da  academia  será  orientador  administrativo  e
pedagógico do Grêmio Acadêmico XVI de Março.

§ 2º O Grêmio Acadêmico XVI de Março poderá corresponder-se ou entender-
se  diretamente  com  pessoas  ou  órgãos  não  pertencentes  ao  CBMPA,  somente  após  a
Coordenação ter conhecimento do fato por escrito;

§ 3º  O Presidente deverá convocar reuniões mensais com a Diretoria,  para
tratar de assuntos concernentes às suas atividades.

§ 4º O Grêmio não poderá assumir compromissos financeiros que excedam sua
receita.

§ 5º O Grêmio deverá manter em dia e em ordem sua escrituração, devendo
entregar o balancete do movimento financeiro até o quinto dia útil de cada mês e posteriormente
ao Subcomandante e publicar em boletim interno.

§ 6º A cada dois anos no dia 16 de março dar-se-á posse para nova Diretoria,
para um mandato de 02 anos, deve se evitar que o presidente seja um Discente que já esteja para
deixar a academia, caso venha ocorrer às eleições deverá ser antecipada para outubro e dada
posse a nova diretoria no segundo dia útil do mês de janeiro.

§ 7º Caso ocorra vacância do cargo de presidente, deverá ser formada uma
comissão para organizar as eleições.

§ 8º A comissão organizadora das eleições será nomeada através de portaria
do comando da academia e será fiscalizada pelo subcomandante da academia.

§  9º  É  vedada  ao  Grêmio  qualquer  ligação  com  partidos  políticos  ou
agremiação fora da academia.

§ 10 O Presidente do Grêmio poderá ausentar-se da academia devidamente
uniformizado,  no  período  estabelecido  pela  Coordenação  acompanhado  de  um  membro  da
diretoria se assim desejar, para tratar de assuntos atinentes ao Corpo discentes sem prejudicar
suas aulas, instruções ou formaturas.

§  11  A  receita  do  grêmio  acadêmico  da  ABMPA,  será  proveniente  de
contribuição mensal do corpo discente dos cursos de formação, habilitação e adaptação, sendo
que o valor da taxa de contribuição não poderá exceder 1,5% do salário mínimo atual, sendo que
ficará a cargo da assembleia decidir o percentual mínimo.

§ 12 A taxa a ser paga pelos discentes conforme parágrafo anterior será para
manutenção,  aquisição  de  bens,  serviços  e  formatura  caso  a  assembleia  decida,  devendo  o
percentual de uso também ser definido pela assembleia.

§ 13 O discente enquanto estiver na academia deverá contribuir, findando tão
logo deixe a condição de aluno.

CAPÍTULO X
DA DISCIPLINA

SEÇÃO I
DAS FALTAS DISCIPLINARES
Art.  52.  São  consideradas faltas  disciplinares,  todas  as  ações ou omissões

contrárias à disciplina, especificadas no regimento, no código de ética utilizado pela corporação
CBMPA e em outras normas adjacentes que atinjam o decoro, a honra e o pundonor militar.

Art.  53  No  concurso  de  falta  disciplinar  e  transgressão  disciplinar,  quando
ambas  forem  de  mesmas  natureza,  aplicar-se-á  somente  a  punição  relativa  a  transgressão
disciplinar, obedecendo o previsto no código de ética.
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§ 1º O Cadete será punido apenas 01 (uma) vez, pela falta cometida, desde
que não seja uma falta ilícita que o obrigará a responder tanto na esfera administrativa quanto na
criminal ou penal.

§  2º  O  Cadete  que  incorrer  em  falta  escolar  ficará  sujeito  às  punições,
obedecido sempre o principio da ampla defesa e o contraditório.

§ 3º Ao final de cada curso as faltas disciplinares poderão ser anuladas, por ato
do comandante da academia não interferindo no cálculo de conceito do curso e desde que não
haja foro de crime.

§  4º  Aplicações  das  punições  relativas  às  faltas  disciplinares  cabem  ao
comandante  da  academia,  Subcomandante  e  Coordenador  do  curso,  cabendo  as  demais
autoridades participarem a referida Coordenação para providências disciplinares cabíveis.

§ 5º  Quando for  percebido pelo Discente ou Cadete,  qualquer violação dos
regulamentos que regem a academia, deverá o mesmo informar imediatamente a Coordenação ou
Oficial de Dia.

§ 6º  A comunicação poderá ser  verbal  ou escrita,  se for verbal,  deverá ser
confirmada através de parte num prazo de 02 (dois) dias úteis, o suposto Discente ou Cadete
“transgressor”  deve também confirmar também sua versão através de parte estabelecida pela
coordenação.

§  7  O  não  pagamento  da  taxa  de  manutenção  do  grêmio  acadêmico  será
considerada como uma falta, e propicia a penalidade disciplinares com perda de pontos de 0,0011
na média geral do ano letivo. 

SEÇÃO II
DA PRECEDÊNCIA HIERÁRQUICA
Art. 54. A precedência hierárquica dos discentes será.
I – O Curso de estudo superior de comando ou semelhante tem precedência

sobre todos os demais cursos da academia.
II – O Curso de aperfeiçoamento de oficiais tem precedência hierárquica sobre

o curso de adaptação, de habilitação e de formação.
III  –  O Curso de Adaptação tem precedência  hierárquica sobre  o  curso de

formação e habilitação.
IV – O Curso de Formação de oficiais combatente 2º e 3º ano tem precedência

sobre o curso de Habilitação.
V – O curso de Habilitação tem precedência hierárquica sobre todas as demais

praças e somente sobre o 1º ano do curso de formação de oficiais combatente.
VI – O CFO/3º ano tem precedência hierárquica sobre o CFO/2º ano, e este,

precedência sobre o CFO/ 1º ano e sobre todas as demais praças do CBMPA.

TITULO VI
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Art.  55.  Nenhum Discente  ou  Cadete  que  não  esteja  em função  diária  de

comando poderá comandar turma, exceto os respectivos Discentes ou Cadetes de Dia às turmas e
Discente ou Cadete de Dia, salvo quando devidamente autorizado por Oficial.

Art. 56. Nenhum discente ou cadete poderá ter acesso ao Comandante e/ou
Subcomandante, senão através da Coordenação do curso, mesmo quando o Comandante e/ ou
Subcomandante,  estejam  fora  de  seus  gabinetes,  exceto  os  discentes  dos  cursos  de
aperfeiçoamento e de estudo superior de comando.

Art.  57.  Quando  a  turma  quiser  uma  audiência  com  o  comando  e/ou
Subcomando, deverá o mais antigo da solicitar em nome da turma, através de parte direcionada a
coordenação à referida audiência, devendo constar o(s) assunto(s) em pauta.

Parágrafo  único.  Caberá  a  Coordenação  autorizar  audiência,  caso  o(s)
assunto(s) em pauta ultrapassar a competência da Coordenação.

Art. 58. É vedado a qualquer discente oferecer algo ao docente em sala de aula
ou fora de instrução, exceto se o houver solicitação por parte do mesmo.

Parágrafo único. O docente e discente por sua vez deverá evitar ingerir liquido
ou alimentar-se durante as instruções, exceto água potável ou reposição de glicoses. 
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Art.  59.  Cabe ao efetivo militar  de praças e oficiais da academia cumprir  a
presente norma no que couber,  observando outros regulamentos ou normas, independente da
função.

Parágrafo único. Todo deve ter a noção de que fazem parte da formação de
todo corpo discente pertencente a academia,por isso estão sujeitos as mesmas normas. 

Art. 60. Os horários administrativos, pedagógicos e acadêmicos poderão sofrer
modificações sempre que o comando da academia entender que seja necessário para ajustar a
administração geral.

Art.  61.  As áreas destinadas à administração singular  do IESP,  para serem
utilizadas devem ter o aval do diretor do IESP, através de solicitação do comando da academia.

Art. 62. Os docentes, discentes e efetivo militar da academia tem o dever de
atentar que esta norma não finda os direitos e obrigações dos mesmos. 

Art.  63.  Caso  seja  necessário  o  comando da  academia  poderá  solicitar  ao
comandante geral do CBMPA em caráter de urgência a modificação da presente norma, acréscimo
ou  alteração  de  artigos,  parágrafos,  incisos  e  alíneas,  para  corrigir  divergências  e  atualizar,
mediante proposta do comando da ABMPA.

Art. 64. Os casos omissos nesta Norma Geral de Ação serão solucionados pela
Coordenação, juntamente com o Subcomandante e comandante da academia.

ANEXO II
APRESENTAÇÃO
O Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso (TMCC) é um instrumento

componente curricular obrigatório e deve estar em conformidade com as resoluções do Conselho
Nacional de Educação (CNE) sobre as Diretrizes das Matrizes Curriculares Nacionais do sistema
nacional de segurança pública e com os Cursos ministrados e executados pela ABMPA, deve ser
desenvolvido por aluno ou mais dependendo do projeto de curso aprovado. Consiste em uma
pesquisa,  relatada  sob  a  forma  de  monografia,  em  qualquer  área  de  segurança  pública,
desenvolvida pelo discente, sob a orientação do docente, nos últimos semestres ou meses do
curso definido pela divisão de ensino.

A pesquisa constitui-se nos cursos da Academia de Bombeiro Militar do Pará
em estratégia curricular de grande importância, pois permite o aprofundamento do conhecimento e
a produção de novas formas de conceber a segurança pública relacionada aos riscos coletivos e
ao Corpo de Bombeiros Militar e de compreensão do fenômeno jurídico. Entendendo, assim a
pesquisa  como o  processo que emprega métodos e técnicas  para alcançar  a  resposta  a  um
problema de investigação científica no campo Bombeiro Militar e jurídico, obedecendo a princípios
normas técnicas  da  Agencia  Brasileira  de  Normas Técnicas  (ABNT).  A operacionalização  das
atividades atinentes ao Trabalho de Conclusão Acadêmica de Curso está descrita nesta Norma.

NORMA INTERNA DE  TRABALHO  MONOGRÁFICO  DA ACADEMIA DE
BOMBEIRO MILITAR DO PARÁ

TITULO I
DA REGRA E DA MONTAGEM

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Das Regras Gerais
Art.  1º  A  presente  norma  tem  por  finalidade  apresentar  regras  para  as

atividades relacionadas com o Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso ou semelhante, que
integra o currículo pleno dos cursos da academia.

Parágrafo único. A apresentação e defesa do trabalho, aprovada nos termos
desta  norma,  é  obrigatória  para  a  conclusão  dos  cursos  que  estão  previstos  o  trabalho  para
conclusão e colação de grau e ainda outorga de titulo.

Art.  2º  O  Trabalho  Monográfico  de  Conclusão  de  Curso  consiste  em  uma
pesquisa individual ou mais alunos, relatada sob a forma de monografia, em qualquer área do
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Corpo de Bombeiros Militar do Pará ou da segurança publica e defesa social, desenvolvida pelo
aluno, sob a orientação do docente, nos últimos semestres dos cursos da academia.

§  1º.  São  considerados  pela  Academia  de  Bombeiro  Militar  do  Pará  como
Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Tese,
Dissertação e Artigo todos utilizados para obtenção de titulo acadêmico nos cursos administrados
pela academia em convenio com órgãos ou instituições de ensino.

§ 2º. Nesta norma quando se tratar de trabalho monográfico de conclusão de
curso, por analogia faz-se referencia e alusão também a outras formas de trabalho já citadas e
conceituadas na mesma.

Art. 3º As atividades do Trabalho de conclusão Acadêmico de Curso esta sob a
responsabilidade da Divisão de Ensino da academia, dos Professores orientadores e dos alunos,
na medida de suas atribuições.

Parágrafo  único.  Todo  trabalho  monográfico  esta  relacionado  a  TCC,
dissertação, tese e artigo são todos considerados TMCC, tendo como definições prescritas nos
incisos seguintes.

I  –  Tese  será  um  documento  que  representa  o  resultado  de  um  trabalho
experimental ou exposição de um estudo cientifico de tema único e bem delimitado, devendo ser
elaborado  com  base  em  investigação  original  constituindo  em  real  contribuição  para  a
especialização  em questão,  será  feito  sob  a coordenação de  um orientador  (doutor),  visando
obtenção de titulo de doutor.

II – Dissertação será um documento que representa o resultado de um trabalho
experimental ou exposição de um estudo cientifico retrospectivo, de tema único e bem delineado
em sua extensão, como objetivo de reunir, analisar e interpretar informações, devendo evidenciar o
conhecimento  de  literatura  existente  sobre  o  assunto  e  a  capacidade  de  sistematização  do
discente, será feito sob a coordenação de um orientador (doutor/mestre), visando obtenção de
titulo de mestre.

III – Trabalhos de conclusão de curso (TCC) trabalho utilizado para conclusão
de  curso  de  nível  graduação  superior,  obtenção  de  titulo  de  graduação,  especialização  ou
aperfeiçoamento, sendo um documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar
conhecimento  do  assunto  escolhido,  que  deve  ser  obrigatoriamente  emanado  da  disciplina,
módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados, será feito sob a coordenação
de um orientador.

IV  –  Artigo  é  um  documento  que  representa  o  resultado  cientifico  de  um
determinado questionamento e aceito pelo mundo dos cientistas como uma produção cientifica
consistente de pesquisa e fonte de consulta, devendo abranger assuntos que venham a elucidar
questionamentos que se encontram sem alguma resposta, poderá ser aceito pela academia para
obtenção de titulo de especialista ou aperfeiçoamento e será coordenado por um orientador.

Art.  4º  À  Divisão  de  ensino  da  academia,  no  que  se  refere  ao  Trabalho
Monográfico de Conclusão de Curso, compete:

I – elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao
Trabalho;

II – convocar reuniões com os professores orientadores e alunos matriculados e
aptos para as disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso, quando necessário;

III – indicar professores orientadores para os alunos que não os tiverem;
IV – designar as bancas examinadoras dos trabalhos, datas, horários e local de

realização;
V – manter atualizado o livro de atas das reuniões das bancas examinadoras;
VI  –  providenciar  o  encaminhamento  à  biblioteca  de  cópias  dos  trabalhos

aprovados;
VII  –  tomar  no  âmbito  da  sua  competência,  todas  e  as  demais  medidas

necessárias ao efetivo cumprimento desta norma.
Art. 5º O Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a

orientação  de  um  professor  do  curso  da  academia  e  quando  necessário,  um  professor  co-
orientador de áreas de conhecimento conexas ou afins.

Art. 6º Cabe ao aluno indicar, dentro do prazo fixado pela Divisão de ensino da
academia, 03 (três) professores em ordem de sua preferência para a orientação do seu trabalho,
informando o objeto da pesquisa que pretende desenvolver.
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§1º Aos professores serão encaminhados os candidatos à orientação, para que
selecionem, no mínimo, 05 (cinco) alunos do curso que esteja previsto o TMCC.

§2º O aluno que não for selecionado pelo primeiro professor será encaminhado
aos demais professores indicados por ele. Caso os professores escolhidos pelo aluno não aceitem
a orientação por já terem completado o número máximo de 05 (cinco) orientandos, o discente
deverá escolher outro professor que se disponha a assumir sua orientação, ou ainda, solicitar a
Divisão de Ensino da academia a indicação do orientador.

§3º Tratando-se do parágrafo anterior, o professor orientador indicado poderá
sugerir  ao  aluno  a  alteração  do  projeto  de  pesquisa,  a  fim  de  adequá-lo  à  sua  área  de
especialização.

§4º Pode o aluno contar com a colaboração de profissional que não faça parte
do corpo docente do curso da academia, atuando como co-orientador, com a aprovação de seu
orientador, sem ônus para a Instituição e deverá ser usado quando relacionado a questão técnica
e autorizado pela divisão de ensino.

Art.  7º  O nome do co-orientador  deve constar  dos  documentos e  relatórios
entregues pelo aluno.

Art.  8º A substituição do orientador será permitida se outro docente assumir
formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do professor substituído e da Divisão
de ensino da academia.

Art.  9º  O  professor  orientador  tem,  entre  outros,  os  seguintes  deveres
específicos:

I – frequentar as reuniões convocadas pela Divisão de ensino da academia;
II – atender periodicamente seus alunos orientandos, em horário previamente

fixado;
III  –  analisar  e  avaliar  os  relatórios  parciais  que  lhe  forem entregues pelos

orientandos;
IV – participar das defesas para as quais estiver designado;
V – assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as

fichas de avaliação dos trabalhos e as atas finais das sessões de defesa.
VI – requerer a Divisão de ensino da academia a inclusão do trabalho de seus

orientandos na pauta de defesa.
Art.  10.  A responsabilidade  pela  elaboração  do  trabalho  é  integralmente  do

aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar, dentro das normas já definidas
por este instrumento jurídico, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação.

Art.  11.  O  aluno  em  fase  de  realização  do  trabalho  tem,  entre  outros,  os
seguintes deveres específicos:

I – frequentar as reuniões convocadas pela Divisão de ensino da academia;
II  –  manter  contato  periódico  com o  professor  ou  instrutor  orientador  para

discussão e aprimoramento de sua pesquisa;
III – cumprir o calendário divulgado pela Divisão de ensino da academia, para

entrega do projeto, relatórios parciais e versão final do trabalho;
IV  –  entregar  ao  orientador,  relatórios  parciais  sobre  as  atividades

desenvolvidas;
V – elaborar a versão final de seu trabalho, de acordo com a presente norma e

as instruções de seu orientador e da Divisão de ensino da academia;
VI – comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender

seu trabalho.
Art. 12. O aluno deve elaborar seu projeto de pesquisa de acordo com esta

norma e com as recomendações sobre os elementos metodológicos de um projeto e normatização
proferido pelo professor da disciplina de metodologia.

Art. 13. O projeto de pesquisa deve ser entregue em 03 (três) vias ao professor
da  disciplina  de  metodologia,  como  uma  das  condições  para  conclusão  da  disciplina  de
metodologia.

§1º. O professor da disciplina de metodologia remeterá à Divisão de ensino da
academia 01 (uma) via do Projeto para fins de encaminhamento ao professor orientador escolhido
pelo aluno.

§2º. O projeto reprovado deve ser devolvido ao aluno no prazo de 05 (cinco)
dias, para que seja reformulado ou refeito.
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§3º. Aprovado o projeto de pesquisa, um exemplar é arquivado na Secretaria
da Coordenação do curso de Direito,  sendo o outro devidamente assinado pelo Coordenador,
enviado ao professor orientador.

§4º.  Todo projeto  de  pesquisa  deverá  ser  apresentado  e  defendido  a  uma
banca escolhida pela divisão de ensino da academia.

Art. 14. Aprovado o projeto de pesquisa, a mudança de tema só é permitida
mediante a elaboração de um novo projeto aceito pelo orientador ou por outro professor que venha
a substituí-lo.

Art.  15.  Os relatórios parciais  sobre o  desenvolvimento da pesquisa devem
conter informações detalhadas acerca dos estudos realizados no período respectivo, na forma e
prazo definidos pelo professor orientador, sendo-lhe entregues até o 5º (quinto) dia útil de cada
mês ou outra data por ele determinada.

Art. 16. O trabalho deve ser elaborado considerando-se:
I – na sua estrutura formal os critérios técnicos estabelecidos nas normas da

ABNT sobre documentação, no que forem aplicáveis;
II – no seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do

conhecimento na área d e bombeiro militar ou segurança pública.

CAPÍTULO II
DA  COMPOSIÇÃO,  AVALIAÇÃO  E  APROVAÇÃO  DO  PROJETO  DE

PESQUISA

Seção I
Da Composição do Projeto
Art. 17. O Projeto do Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso deverá ser

composto, no mínimo, de:
I - capa (Anexo 1);
II - folha de rosto (Anexo 2);
III - resumo;
IV - sumário (Anexo 3);
V - introdução – último passo a ser elaborado contextualizando o trabalho a ser

desenvolvido;
VI - problema de pesquisa no campo de bombeiro militar, segurança pública ou

jurídica  -  descrever  o  questionamento,  a  dúvida  sobre  determinado  aspecto  do  tema  a  ser
investigado.

VII - objetivo geral – deve estar em consonância com o Problema descrito. A
descrição do objetivo deve iniciar com verbo no infinitivo indicando uma ação.

VIII  -  objetivos  específicos  –  detalhamento  do  Objetivo  Geral,  também  em
consonância com o problema descrito. A descrição de cada objetivo deve iniciar com verbo no
infinitivo indicando uma ação.

IX - justificativa – sendo o tema o objetivo da pesquisa em sua totalidade faz-se
necessária a descrição da relevância do objeto de sua pesquisa para o mundo de bombeiro militar,
segurança pública ou jurídica, no atual contexto histórico e descrever as motivações ensejadoras,
as  razões  de  sua  pesquisa,  o  estágio  atual  da  problemática  envolvida  e  o  interesse  de  sua
investigação.

X - referencial teórico - descrever os estudos sobre o problema, utilizando-se
dos  autores  que  discutem o  tema,  situando  o  nível  de  conhecimento  atual  no  qual  ele  está
inserido;

XI - hipótese ou suposição - descrever as possibilidades de respostas para o
problema  suscitado,  ou  seja,  as  respostas  que  o  raciocínio  deverá  percorrer  na  tarefa  de
desenvolvimento fundamentado no trabalho.

XII  -  metodologia  -  descrever  os  métodos (histórico,  comparativo,  dedutivo,
indutivo,  estudo  de caso,  etc.)  e  os  procedimentos  de coleta  de  informações,  bem como,  os
instrumentos/recursos a serem utilizados (bibliográfico, documental, experimental, levantamento,
pesquisa de campo, questionário, formulário, entrevista, etc.), o universo e a amostra, o tratamento
dos dados e as possíveis limitações e consequências do(s) método(s);

XIII - cronograma (Anexo 4) – incluindo as etapas de elaboração do Projeto e
do Trabalho monográfico;
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XIV  -  referências  –  títulos  efetivamente  utilizados  no  texto  -  contendo,  no
mínimo, 05 (cinco) livros e 03 (três) artigos de periódicos especializados, salvo quando não houver
fonte disponível, o que deve ser ratificado pelo professor orientador.

Art. 18. O Projeto do Trabalho deverá ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 20
(vinte) laudas conceituais.

Art. 19. O aluno entregará ao professor de metodologia da pesquisa cientifica
ou semelhante o texto final do Projeto do Trabalho monográfico em 03 (três) vias encadernadas
em espiral.

Art. 20. O professor da disciplina de metodologia entregará 02 (duas) vias do
Projeto  à  Divisão  de  ensino  da  academia,  que  repassará  uma via  ao  professor  orientador  e
arquivará a outra.

Seção II
Da Avaliação do Projeto Monográfico
Art.  21.  O  aluno  apresentará  o  Projeto  por  escrito,  conforme  calendário

divulgado  pela  Divisão  de  ensino  cuja  composição  da  nota  se  dará  nos  termos  da  ficha  de
avaliação do projeto de Trabalho monográfico (Anexo 5).

Art.  22.  A avaliação do pré-projeto ou projeto do trabalho monográfico,  pelo
professor de metodologia, contemplará os seguintes itens, os quais são de responsabilidade do
aluno:

I - coerência título x problema x objetivos;
II - coerência conteúdo;
III - capacidade de expressão escrita;
IV - ortografia / gramática; 
V  -  atendimento  às  Normas  para  Elaboração  de  Trabalhos  Acadêmicos  da

Instituição;
VI - cumprimento dos prazos estabelecidos.
Art. 23. Havendo ressalvas no projeto, estas constarão na ficha de avaliação e

serão  comunicadas  ao  aluno  ao  final  da  avaliação.  O  aluno  poderá  obter  cópia  da  ficha  de
avaliação.

Art.  24. O pré-projeto ou projeto aceito com ressalvas deverá ser adequado
pelo aluno e entregue ao professor da disciplina metodologia, para correção e lançamento de nota
no prazo de 05 (cinco) dias após a avaliação.

Art. 25. Não caberá recurso no caso de indicação de ressalvas para adequação
do Projeto.

Art. 26. O professor da disciplina metodologia entregará uma via do Projeto do
trabalho monográfico à Divisão de ensino da academia, depois de comprovada a realização das
correções, conforme art. 24 da presente norma, acompanhado da respectiva ficha de avaliação e
da nota constituída da média das notas emitidas pelo examinador da disciplina, que variará de
0,0000 (zero) a 10,0000 (dez).

Art. 27. No caso de não ser alcançada a nota 8,0000 (oito), pontuação mínima
para aprovação, o aluno deverá fazer as correções conforme o regimento da academia e se for
caso elaborar novo pré-projeto ou projeto.

Art.  28.  Em não concordância com a reprovação do projeto o aluno poderá
interpor recurso,  com a argumentação devidamente fundamentada, no prazo de 03 (três) dias
úteis.

Art. 29. O recurso será analisado por professor indicado pela Divisão de ensino
da academia e que não tenha examinado o projeto reprovado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Art.  30. A conclusão da análise do recurso será comunicada oficialmente ao
aluno que deverá:

I  -  se  reconsiderada  a  decisão  de  reprovação  e  indicadas  adequações,
promovê-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis e entregar ao professor revisor que se manifestará
quanto ao cumprimento das adequações propostas;

II  -  se  mantida  a  reprovação,  elaborar  novo  Projeto,  que  deverá  seguir  o
cronograma ou calendário de atividades do semestre seguinte.

III - o tema objeto do Projeto aprovado deve obrigatoriamente ser mantido na
produção do TCC.
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CAPÍTULO III
DA  COMPOSIÇÃO,  APRESENTAÇÃO,  DEFESA,  AVALIAÇÃO  E

APROVAÇÃO DO TRABALHO MONOGRÁFICO

Seção I
Da Estrutura do Trabalho Monográfico
Art. 31. O desenvolvimento do Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso

deverá estar em consonância com o seu respectivo Projeto.
Parágrafo único. A estrutura máxima dos trabalhos deve conter.
I – Parte externa: Capa e Lombada;
II  –  Parte  interna:  Elementos  pré-textuais  (folha  de  rosto,  errata,  folha  de

aprovação, dedicatórias, agradecimentos, epigrafe, resumo na língua vernácula, resumo na língua
estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos,
sumario). Elementos textuais (introdução, desenvolvimento, conclusão) e Elementos pós-textuais
(referências, glossário, apêndices, anexos e índices.).

Art.  32.  A versão  final  do  Trabalho  Monográfico  deverá  ser  composta,  no
mínimo, de:

I - capa (Anexo 6);
II - lombada (Anexo 7);
III - folha de rosto (Anexo 8);
IV - ficha catalográfica (Anexo 9);
V - folha de aprovação (Anexo 10);
VI - dedicatória (Anexo 11);
VII - agradecimentos (Anexo 12);
VIII - resumo na língua vernácula (Anexo 13);
IX - resumo em língua estrangeira (inglês) (Anexo 14);
X -  lista de ilustrações específicas (diagramas, fotografias,  gráficos,  tabelas,

quadros, esquemas e outros) Somente se houver mais de cinco específicas (p.ex. caso haja no
texto mais de cinco gráficos);

XI - lista de siglas e/ou abreviaturas e/ou símbolos, quando necessário;
XII - sumário (Anexo 15);
XIII - introdução – último passo a ser elaborado - contextualizar o trabalho a ser

desenvolvido,  apresentando  ao  leitor  o  que  se  seguirá,  sem  oferecer  elementos  conclusivos
antecipados.

XIV - desenvolvimento do Trabalho Monográfico – São os Capítulos contendo
os estudos sobre o tema, ou especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores
em  livros  ou  em  revistas  especializadas,  traduzindo-se  na  descrição  efetiva  do  Trabalho  de
Conclusão de Curso, ou seja, é o conteúdo e o desenvolvimento do tema apresentado no Projeto.

XV - conclusão ou considerações finais;
XVI - referências – todos os títulos efetivamente utilizados no texto;
XVII anexos (quando for o caso).
XVIII apêndices (quando for o caso).
Art.  33.  A versão  final  do  Trabalho  Monográfico  deverá  ter  no  mínimo  40

(quarenta) laudas e no máximo 65 (sessenta e cinco) laudas de parte escrita ou conceitual, a fim
de se ter um resultado final homogêneo, completo, ideal para à maioria dos temas eleitos.

Parágrafo único. No caso o curso seja de especialização, de mestrado ou de
doutorado poderá o projeto ou a divisão de ensino da academia aumentar o numero de laudas. 

Art. 34. A referência deve conter, no mínimo, 13 (treze) livros e 03 (três) artigos
de periódicos especializados, salvo quando não houver fonte disponível, o que deve ser ratificado
pelo professor orientador.

Art. 35. A versão final do Trabalho Monográfico deve ser entregue ao orientador
no mínimo em três vias encadernadas com espiral.

Art. 36. O orientador entregará no mínimo duas vias para a Divisão de ensino
da academia objetivando repasse aos membros da Banca Examinadora (Anexo 16).

Seção II
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Da  Composição  da  Banca  de  Qualificação,  Examinadora  e  Defesa  do
Trabalho Monográfica

Art. 37. Serão definidos pela Divisão de ensino da academia, os examinadores,
a data e o horário da apresentação do Trabalho monográfico. O aluno, em comum acordo com o
professor orientador e autorizado pela Divisão de ensino, poderá convidar um dos professores a
integrar a banca examinadora.

§1º. Quando o co-orientador for membro da banca, será ela composta por 04
(quatro) membros efetivos, sendo que só poderá ser utilizado esse instrumento se for por questões
técnicas e com aval da divisão de ensino.

§2º.  Pode  fazer  parte  da  banca  examinadora  professor  de  outra  IES  ou
profissional que tenha o reconhecido saber sobre a matéria e que seja cadastrado no banco de
dados da academia e do IESP.

§3º. Quando da designação da banca examinadora, deve também ser indicado
01  (um)  membro  suplente,  encarregado  de  substituir  qualquer  dos  titulares  em  caso  de
impedimento.

§4º. Quando o trabalho for entregue com atraso, a relevância do motivo deve
ser avaliada pela Divisão de ensino da academia.

§5º. Comprovada a existência de motivo justificado e a anuência do professor
orientador, a defesa pode ser adiada.

Art. 38. Ao término da data limite para a entrega das cópias dos trabalhos, a
Divisão de ensino da academia divulga a composição das bancas examinadoras, os horários e as
salas destinadas às suas defesas.

Art.  39.  Os  membros  das  bancas  examinadoras,  a  contar  da  data  de  sua
designação, têm o prazo de 15 (quinze) dias para procederem à leitura dos trabalhos, podendo ser
reduzido  o  prazo,  a  critério  do  chefe  da  Divisão  de  ensino  da  academia,  ouvida  a  Direção
Acadêmica.

Art. 40. As sessões das defesas dos Trabalhos Monográficos são públicas.
Parágrafo único.  Não tem permissão da academia os membros das bancas

examinadoras tornarem públicos os conteúdos dos trabalhos antes de suas defesas.
Art. 41. O aluno apresentará a versão final do Trabalho Monografico oralmente,

conforme calendário divulgado pela Divisão de ensino da academia, com tempo máximo de 20
(vinte) minutos e cada componente da banca examinadora até 15 (quinze) minutos para fazer sua
arguição,  dispondo ainda  o aluno  de outros 05 (cinco)  minutos para responder  cada  um dos
examinadores.

Art.  42.  A banca fará  a avaliação e cada membro indicará a  pontuação de
0,0000 (zero) à 10,0000 (dez) à composição da nota do trabalho, que será constituída da média
aritmética das três ou quatro notas, caso o co-orientador participe da banca.

Art. 43. A avaliação do Trabalho Monográfico contemplará os seguintes itens,
os quais são de responsabilidade do aluno (Anexo 17):

I - coerência título x problema x objetivo;
II - coerência conteúdo;
III - capacidade de expressão escrita;
IV - ortografia / gramática;
V  -  atendimento  às  Normas  para  Elaboração  de  Trabalhos  Acadêmicos  da

Instituição;
VI - domínio do Conteúdo;
VII - clareza na exposição;
VIII - capacidade de síntese;
IX - uso do tempo disponível;
X - desempenho na arguição;
XI - cumprimento dos prazos estabelecidos.
Art. 44. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao

aluno que reformule aspectos de seu trabalho, fixando o prazo necessário.
§1º. Entregues as novas cópias do trabalho, já com as alterações realizadas,

reúne-se  novamente  a  banca  examinadora,  devendo  então  proceder  à  avaliação,  inexistindo
defesa oral.

§2º. O aluno poderá arguir a banca sugerindo que apenas insira as sugestões e
corrija ou reformule, evitando a defesa pela segunda vez e apresentando a correção ao membro

Aditamento ao BG nº 004 de 07JAN2016 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág24



indicado  pelo  orientador  desde  que  a  nota  não  seja  inferior  a  8,0000  (oito)  e  a  banca  por
unanimidade aceite.

Art. 45. Havendo ressalvas, estas deverão constar na ficha de avaliação ou no
próprio texto do Trabalho (neste caso com indicação na ficha de avaliação), e comunicadas ao
aluno  ao  final  da  apresentação.  O  aluno  poderá  obter  cópia  da  ficha  de  avaliação.  O  texto
eventualmente corrigido será devolvido ao aluno após a exposição oral.

Art. 46. O aluno que não entregar o trabalho, ou que não se apresentar para a
defesa  oral,  sem motivo  justificado  na  forma  da  legislação  em vigor,  estará  automaticamente
reprovado no ano letivo do Curso, podendo ser desligado se infringir o regimento da academia.

Art.  47.  A  versão  corrigida  deverá  ser  entregue  ao  professor  orientador
conforme cronograma,  em uma via  encadernada em espiral  acompanhada das ressalvas  dos
examinadores (fichas de avaliação e texto do trabalho).

Art.  48. A avaliação final,  assinada pelos membros da banca examinadora e
pelo aluno, deve ser registrada no livro de ata respectivo, ao final da sessão de defesa e, em caso
de aprovação, nas cópias do trabalho destinadas à biblioteca da academia ou semelhante (Anexo
18).

Parágrafo  único.  Compete  a  Divisão  de  ensino  da  academia,  analisar  os
recursos das avaliações.

Art. 49. No caso de não ser alcançada a nota 8,0000 (oito), pontuação mínima
para aprovação do TCC, o aluno deverá refazer o Trabalho Monográfico se for caso e reapresentar
a banca em uma nova oportunidade definida pela divisão de ensino ou interpor Recurso, com a
argumentação devidamente fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Art. 50. O recurso será analisado por professor revisor indicado pela Divisão de
ensino e que não tenha composto a Banca examinadora do Trabalho reprovado, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.

Art.  51. A conclusão da análise do recurso será comunicada oficialmente ao
aluno que deverá.

§1º.  Se  reconsiderada  a  decisão  de  reprovação  e  indicadas  adequações,
promovê-las no prazo de 10 (dez) dias úteis e entregar ao professor revisor que se manifestará
quanto à possibilidade de nova apresentação oral (com adaptação do requerimento constante do
Anexo 17).

§2º. O aluno, cujo trabalho tenha sido reprovado, deverá ser rematriculado se o
curso for de formação e não seja a segunda reprovação e se for outro curso será desligado e
voltará a sua condição anterior a de aluno da academia.

Art. 52. Constatada a existência de fraude ou plágio, será o fato considerado
grave e o trabalho nulo e o aluno reprovado, podendo ser desligado caso infrinja o regimento da
academia.

Art. 53. A entrega da versão definitiva do trabalho é requisito para a colação de
grau  ou  conclusão  do  curso  e  deve  ser  efetuada,  no  mínimo,  com  15  (quinze)  dias  de
antecedência em relação à data marcada para a formatura.

Art. 54. O orientador entregará à Coordenação o Trabalho em versão escrita e
digital (formato Word e PDF) em um CD-ROM a Ata da Apresentação do Trabalho, a Folha de
Aprovação  (Anexo  19),  as  fichas  de  avaliação  dos  integrantes  da  Banca,  e  a(s)  ficha(s)  de
orientação.

Art.  55.  O  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  depois  de  autorizado  pelo
orientador,  deverá ser encadernado em capa dura com lombada e entregue ao mesmo ou na
divisão de ensino da academia, conforme cronograma, em três vias acompanhadas de um CD-
ROM contendo o trabalho em formato PDF (Anexo 20).

Parágrafo único. As cores das capas e das letras seguirão o padrão dos cursos.
I.  Curso  de  Formação  de  oficiais  combatente,  capa  vermelha  com  letras

prestas;
II. Curso de Habilitação de oficial, capa branca com letras vermelhas;
III. Curso de Adaptação de oficial, capa amarela com letras azul marinho;
IV. Curso de aperfeiçoamento de oficial, capa azul com letras amarelas;
V. Curso de estudo superior de comando ou semelhante, Capa Vermelha com

letras douradas.
Art.  56.  Os  trabalhos  irão  compor  o  acervo  da  biblioteca  do  IESP  ou

semelhante.
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Art. 57. O Trabalho Monográfico poderá ser válido como trabalho de Pesquisa,
conforme Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da academia e do IESP, de acordo com
regulamentação específica.

Art. 58. Não é facultado ao discente escolher que tipo de trabalho ira apresentar
e caso tenha haja interesse do aluno sobre o artigo poderá fazer uma solicitação com base no
projeto apresentado e obedecidos os requisitos próprios e caso seja deferido o pleito sobre o
Artigo, o mesmo deverá ser entregue à Divisão de ensino da academia que submeterá o texto a
análise quanto à possibilidade de publicação na Revista da instituição ou em outro periódico da
área.

§1º.  O  projeto  do  curso  é  quem irá  definir  que  tipo  de  trabalho  que  será
apresentado pelos discentes e caso esteja previsto um Artigo deve seguir a formatação descrita
nos capitulo IV e V da presente norma e demais regras da presente norma de trabalho acadêmico.

§2º. É facultado ao comando da academia o deferimento ou indeferimento de
solicitação de discente para mudança do tipo de trabalho monográfico do projeto do curso, sendo
vedado recurso sobre a decisão do comando.

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO
Art. 59. O artigo científico é a possibilidade que o estudante tem de comunicar

para mais pessoas a sua pesquisa de Trabalho Monográfico, sendo que o objetivo fundamental de
um artigo é o de ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua
apresentação  em  seminários  ou  de  sua  publicação  em  periódicos  especializados,  a  dúvida
investigada,  o  referencial  teórico  utilizado  (as  teorias  que  serviram  de  base  para  orientar  a
pesquisa), a metodologia, os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas no
processo de investigação ou na análise de uma questão.

§1º. Um artigo obedece a uma estrutura próxima ao do Trabalho Monográfico,
mas  com algumas  peculiaridades,  na  primeira  página  apresenta-se  o  título  (centralizado),  os
nomes do autor e dos coautores, o resumo, as palavras-chave, o absract e as key-words.

§2º. Caso o artigo seja enviado a uma revista da área militar deverá atender às
“Normas para Apresentação de Artigos” da Revista selecionada.

§4º. O artigo deve contemplar alguns requisitos:
a) coerência; 
b) fundamentação teórica no desenvolvimento do texto e nos argumentos; 
c) Compreensão e análise crítica dos autores citados (Referências);
§5º. O artigo poderá ser composto com 10 a 15 páginas.
§6º. O Artigo será avaliado pelo professor designado pela Divisão de ensino da

academia, podendo ser aceito sem ressalvas, aceito com ressalvas ou não ser aceito.
§7º. O artigo aceito com ressalvas deverá ser corrigido e entregue à Divisão de

ensino da academia conforme cronograma.
§8º. O Artigo será submetido à avaliação do professor orientador para possível

publicação.

CAPITULO V
DA ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTIFICO

Seção I
A INTRODUÇÃO, O TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO
Art.  60.  O  conceito  de  Introdução  é  a  apresentação  rápida  do  assunto,

abordando o seu mérito. É uma seção na qual se aguça a curiosidade do leitor, na qual se tenta
vender-lhe  o  projeto.  É  adequado  terminar  com  a  formulação  do  problema,  sob  a  forma  de
pergunta.

Parágrafo único. A discussão científica deve surgir com base em um problema
ou  uma  questão  que  incomoda,  por  não  estar  claramente  respondida  ou  cientificamente
comprovada e será uma questão não resolvida, e algo para o qual se vai buscar resposta, via
pesquisa.

Art. 61. O conceito de problematização é a apresentação de perguntas feitas ao
tema, que ajudarão a definir o que e como pesquisar. Ao fazer inquirições ao tema chegasse ao
problema de pesquisa que segundo Gil (2002), sendo uma questão não solvida e que é objeto de
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discussão, em qualquer campo do conhecimento e que deve ser respondida por processos de
investigação científica.

Parágrafo único. Observarmos o exemplo:
Tema: PEDOFILIA NO BRASIL
Problematização: Quem são os pedófilos no Brasil? 
O que é Pedofilia? 
Quais são as causas da Pedofilia? 
Quais são as consequências que a pedofilia traz para a sociedade brasileira? 
O que a doutrina fala sobre pedofilia? 
O que a lei fala sobre pedofilia?

Seção II
DA JUSTIFICATIVA
Art.  62.  Justificar  é  oferecer  razão  suficiente  para  a  construção  daquele

trabalho. Responde a pergunta por que fazer o trabalho, procurando os antecedentes do problema
e a relevância do assunto/tema, argumentando sobre a importância prática - teórica, colocando as
possíveis contribuições esperadas.

Seção III
DOS OBJETIVOS
Art. 63. Refere-se à indicação do que é pretendido com a realização do estudo

ou pesquisa  e  quais  os resultados que  se pretende alcançar.  Define o  que  se quer  fazer  na
pesquisa.  Os  objetivos  devem  ser  redigidos  com  verbos  no  infinitivo,  exemplo:  caracterizar,
identificar, compreender, analisar, verificar.

Seção IV
DA METODOLOGIA DA PESQUISA
Art. 64. A Metodologia é o procedimento, ou melhor, um conjunto de processos

necessários para se alcançar os fins de uma investigação. É o procedimento geral. É o caminho
percorrido em uma investigação. Mostra como se irá responder aos objetivos estabelecidos. Deve
se ajustar aos objetivos específicos. Envolve a definição de como será realizado o trabalho.

Parágrafo único. A metodologia deve apresentar:
a) O tipo de pesquisa
b) Instrumentos de coletas de dados
c) Método de análise.

Seção V
DO FORMATO DE APRESENTAÇÃO
Art. 65. A apresentação deverá seguir o formato e as normas da Associação de

Normas Técnicas do Brasil (ABNT):
a) Tipo de fonte TIMES NEW ROMAN, os textos devem ser digitados em cor

preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações, os textos devem vim no anverso da
folha,  com exceção dos dados internacionais de catalogação na publicação que devem vir  no
verso da folha de rosto.

b) Tamanho de fonte do texto 12 para todo o trabalho, exceto citações com
mais  de  03  linhas,  notas  de  rodapé,  paginação,  dados  internacionais  de  catalogação  na
publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas que devem ser em tamanho da fonte
10.

c) Papel formato A4: 210 mm x 297 mm, branco ou reciclado.
d) Margens:
d.1) Superior 3 cm;
d.2) Inferior 2 cm;
d.3) Esquerda 3 cm;
d.4) Direita 2 cm.
e) Espacejamento: entre linhas e entre parágrafos é 1,5, exceto as citações de

mais de 03 linhas, notas de roda pé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, natureza
(tipo do trabalho, objetivo, nome de instituição a que é submetido e área de concentração), que
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devem ser digitadas em espaço simples. As referenciais ao final do trabalho devem ser separadas
entre si por um espaço simples em branco.

f) Parágrafos: todos justificados.
g)  Numeração  de  páginas:  As  folhas  ou  páginas  pré-textuais  devem  ser

contadas, mas não numeradas. Todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas
sequencialmente, considerando somente o anverso. A numeração deve figurar a partir da primeira
folha textual, em algarismo arábicos, no canto superior direito da folha a 2 cm da borda superior e
2 cm da borda direita. No caso de o trabalho ser constituído de mais de um volume deve ser
mantida uma única sequencia de numeração de folhas ou paginas, do primeiro ao ultimo volume.
Havendo apêndice e anexo, as duas folhas ou paginas devem ser numeradas de maneira continua
e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.

h) Estruturas de parágrafos:  iniciar  sempre o parágrafo com tabulação para
indicar o início (por recuo (1,25 cm) no início do parágrafo).

i) Notas de rodapé: Devem ser digitadas das margens, ficando separadas do
texto por um espaço simples de entre linhas e por filete de 05 cm, a partir da margem esquerda.
Devem ser  alinhados  a  partir  da  segunda linha  da  mesma nota,  abaixo  da  primeira  letra  da
primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor.

j) Indicativo de seção: Indicativo numérico em algarismo arábico, de uma seção
precede seu  titulo,  alinhado a esquerda,  separado  por  um espaço  de  caractere.  O título  das
seções primaria devem começar em página impar (anverso), na parte superior da mancha gráfica
e ser separados do texto que os sucede por um espaço entre linhas de 1,5; da mesma forma os
títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e que os sucede por um
espaço entre linhas de 1,5. Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser a partir da segunda
linha alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do titulo.

l)  Títulos  sem  indicativos  numéricos:  As  erratas,  agradecimentos,  todas  as
listas, resumos, sumário, referências, glossários, apêndices, anexos e índices, todos devem ser
centralizados.

m) Elementos sem indicativo numérico e titulo: Fazem parte desses elementos
a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe.

n) Numeração progressiva: Deve ser elaborada conforme ABNT NBR 6024 e
utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, destacam-se gradativamente
os títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito e caixa alta, no sumário e de forma
idêntica no texto.

o)  Equações  e  formulas:  Devem ser  destacadas  no  texto  e  se  necessário
numeradas com algarismo arábico entre parênteses, alinhados a direita. Na sequencia normal do
texto é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices
e outros).

p) Ilustrações e tabelas: A identificação aparece na parte superior, precedida da
palavra  designativa  (desenho,  esquema,  fluxograma,  fotografia,  gráfico,  mapa,  organograma,
planta, quadro, retrato, figura, imagem e outros), seguida de seu número em algarismo arábico de
ordem de ocorrência no texto com travessão do respectivo titulo. Após ilustração na parte inferior,
indicar a fonte  consultada (elemento obrigatório,  mesmo que seja produção do próprio autor),
legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver).  A ilustração
deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 66. A Divisão de ensino da academia e os professores orientadores, em

conjunto, adotarão as providências que venham a ser necessárias para o completo e adequado
cumprimento desta norma, inclusive quanto aos casos omissos.

§1º. Esta norma será revisada sempre que ocorrer mudanças nas normas da
ABNT ou  qualquer  outra  que  venha a  tornar  a  presente  norma conflitosa  e  esteja  causando
prejuízo jurídico e ao binômio ensino-aprendizagem.

§2º. Poderão ser utilizadas outras normas ou manuais, desde que aceito pela
academia e tenha reconhecimento do mundo acadêmico e cientifico.

Art. 67. Caso o IESP possua alguma normatização ou resolução sobre trabalho
de conclusão de curso ela servirá como fonte de consulta para confecção de trabalhos e seu
conteúdo deve ser considerado também com uma regra na confecção do Trabalho Monográfico.
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§1º. A norma do IESP caso esteja mais branda e desatualizada, contrariando os
interesses da academia e do CBMPA de melhor proporcionar o binômio ensino-aprendizagem aos
alunos, ela deve ser desconsiderada pelo discente e docente e aplicada a presente norma como
ferramenta padrão para as formatações dos trabalhos acadêmicos.

§2º. No entanto esta norma não invalida nem uma norma existente no IESP,
sendo  que  o  docente  deve  utilizar  ambas,  como  fontes  de  conhecimentos  e  aprovação  de
trabalhos.

Art.  67.  Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  divisão  de  ensino  e  pelo
comando da  academia  de  bombeiro  militar  através  de  ato  elucidativo  e  em ultimo caso  pelo
conselho de ensino.

Art.  68.  Esta  norma  entra  em vigor  na  data  de  sua  aprovação  através  de
portaria.
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ANEXOS

ANEXO 1 – CAPA DO PROJETO
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992  – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010  – DENOMINAÇÃO DE ABM

BACHARELADO EM GESTÃO DE RISCOS COLETIVOS (CURSO DE
FORMAÇÃO DE OFICIAIS COMBATENTE)

(TIMES NEW ROMAN 12, em negrito, maiúsculo, centralizado)

NOME DO ALUNO
(TIMES NEW ROMAN 12, maiúsculo, sem negrito)

TÍTULO DO TRABALHO
(TIMES NEW ROMAN 12, em negrito, maiúsculo, centralizado 

somente o título/ subtítulo: minúsculo, sem negrito)

Marituba – Pará
ANO

(TIMES NEW ROMAN 12, sem negrito, centralizado)
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ANEXO 2 – FOLHA DE ROSTO DO PROJETO
NOME DO ALUNO

(TIMES NEW ROMAN 14, maiúsculo, sem negrito)

TÍTULO DO TRABALHO
(TIMES NEW ROMAN 14, em negrito, maiúsculo, centralizado somente o título/

subtítulo: minúsculo, sem negrito)

Projeto de Pesquisa para elaboração de Trabalho
de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de
Formação de oficial  combatente da Academia de
Bombeiros militar  do Pará, como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em gestão de
riscos coletivos em Direito.

(TIMES NEW ROMAN 12, justificado, recuo 8 cm esquerdo e espaçamento
simples)

Orientador(a):  Prof./Prof.ª  (Título:  Esp.  Se
Especialista, Me./Ma. se Mestre/Mestra ou Dr./Dra.
Se Doutor ou Doutora).
Co-orientador(a):  Prof./Prof.ª  (Título:  Esp.  Se
Especialista, Me./Ma. se Mestre/Mestra ou Dr./Dra.
Se Doutor ou Doutora).

Marituba – Pará
ANO

(TIMES NEW ROMAN 12, sem negrito, centralizado)
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ANEXO 3 – MODELO DE SUMÁRIO DO PROJETO
SUMÁRIO

(TIMES NEW ROMAN 14, maiúsculo, com negrito)
(espaço 1,5 três vezes)

Procurar utilizar as ferramentas do computador e do sistema operacional

Págs.
1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................

2 PROBLEMÁTICA.....................................................................................................

3 OBJETIVOS.............................................................................................................

4 OBJETIVO  GERAL.................................................................................................

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................. ...................................

6JUSTIFICATIVA..........................................................................................................

8 HIPÓTESE METODOLOGIA...............................................................................

10 CRONOGRAMA...............................................................................................

11 REFERÊNCIAS...............................................................................................
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ANEXO 4 – MODELO DE CRONOGRAMA DO PROJETO E DO
TRABALHO MONOGRÁFICO

TABELA DE CRONOGRAMA DE ETAPA E ATIVIDADE DO TMCC

ETAPA / 
ATIVIDADE

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Definição do
Tema

Encontros
com o
orientador

Levantamento
Bibliográfico e
Leitura

Elaboração do
Projeto

Apresentação
do Projeto à
Banca
Examinadora

Revisão
Bibliográfica

Redação
Preliminar
Do TCC

Redação Final
do TCC

Avaliação do
Orientador

Entrega do 
TCC

Defesa do 
TCC
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ANEXO 5 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TMCC

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992 – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 – DENOMINAÇÃO DE ABM

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TMCC

AVALIAÇÃO DO TEXTO ESCRITO
(preenchimento pelo membro da Banca Examinadora)

CURSO: DE FORMAÇÃO DE OFICIAL COMBATENTE
ORIENTANDO(A):
TÍTULO DO TCC:

ITEM AVALIADO PONT.
MÁXIMA

PONT.
ITEM

CONSIDERAÇÕES
/ RESSALVAS

Coerência
Título x
Problema x
Objetivo

2,0

Coerência
Conteúdo

2,0

Capacidade de
expressão escrita

2,0

Ortografia /
Gramática

2,0

Atendimento às
Normas para
Elaboração de
Trabalhos
Acadêmicos

2,0

TOTAL
PARCIAL

10,0

DATA: _____ / ______ / ______

NOME EXAMINADOR(A):
ASSINATURA DO EXAMINADOR(A):
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ANEXO 6 – CAPA TMCC
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ANEXO 6 – CAPA TMCC

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992  – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010  – DENOMINAÇÃO DE ABM

BACHARELADO EM GESTÃO DE RISCOS COLETIVOS (CURSO DE
FORMAÇÃO DE OFICIAIS COMBATENTE)

 (TIMES NEW ROMAN 12, em negrito, maiúsculo, centralizado)

NOME DO ALUNO
(TIMES NEW ROMAN 12, maiúsculo, sem negrito)

TÍTULO DO TRABALHO
(TIMES NEW ROMAN 12, em negrito, maiúsculo, centralizado 

somente o título/ subtítulo: minúsculo, sem negrito)

Marituba – Pará
ANO

(TIMES NEW ROMAN 12, sem negrito, centralizado)
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ANEXO 7 – MODELO DE LOMBADA
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ANEXO 8 – FOLHA DE ROSTO DO TMCC

NOME DO ALUNO
(TIMES NEW ROMAN 12, maiúsculo, sem negrito)

Aditamento ao BG nº 004 de 07JAN2016 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág39



TÍTULO DO TRABALHO
(TIMES NEW ROMAN 12, em negrito, maiúsculo, centralizado somente o título/

subtítulo: minúsculo, sem negrito)

Projeto de Pesquisa para elaboração de Trabalho
de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de
Formação de oficial  combatente da Academia de
Bombeiros militar  do Pará, como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em gestão de
riscos coletivos em Direito.

(TIMES NEW ROMAN 12, justificado, recuo 8 cm esquerdo e espaçamento
simples)

Orientador(a):  Prof./Prof.ª  (Título:  Esp.  Se
Especialista, Me./Ma. se Mestre/Mestra ou Dr./Dra.
Se Doutor ou Doutora).
Co-orientador(a):  Prof./Prof.ª  (Título:  Esp.  Se
Especialista, Me./Ma. se Mestre/Mestra ou Dr./Dra.
Se Doutor ou Doutora).

Marituba – Pará
ANO

(TIMES NEW ROMAN 12, sem negrito, centralizado)
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ANEXO 9 – FICHA CATALOGRÁFICA

Aditamento ao BG nº 004 de 07JAN2016 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág41



O tamanho padrão da ficha catalográfica é de 7,5cm (altura) por 12,5cm 
(largura) e deve ser indica no verso da folha de rosto, tamanho da fonte 10
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Sobrenome, Nome.
.... (título)../....(nome completo)..................;
orientador(a)  .........Marituba/PA:  Academia  de
bombeiro militar do Pará – ABM/IESP, ..(ano)..
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
1.  ..(palavra  chave)....  2.  ..(palavra  chave)....
3. ..(palavra chave)....



ERRATA

A errata deve aparecer antes da folha de aprovação, as seguintes
características  na  fonte  12  e  mesmo  tipo  de  letra  do  trabalho  (TIMES  NEW
ROMAN 12), a palavra errata é sem negrito, sendo negritado somente os erros e
as alterações. Só será utilizado esse instrumento caso seja necessário e após a
impressão e encadernação e edição definitiva visto que não é mais possível a
correção.
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ERRATA

Folha linha Onde se lê Leia-se

12 13 Amor Paixão

18 37 Walter Walber



ANEXO 10 – FOLHA DE APROVAÇÃO DO TMCC
(para constar no contexto)
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NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Formação de oficial combatente da
Academia  de Bombeiro  Militar  do  Pará,  como requisito  obrigatório  para  obtenção do  título  de
Bacharel em Gestão de Riscos Coletivos.

Aprovado em ____ de _______ de ______.

Nota: ______________

BANCA EXAMINADORA

______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição)
ORIENTADOR(A)

______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição) (Opcional – caso tenha Co-orientador)

______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição)

______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição)
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ANEXO 11 – DEDICATÓRIA

Espaço para dedicatória.
TIMES NEW ROMAN 12, justificado, recuo 8 cm esquerdo e espaçamento 1,5)
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ANEXO 12 – AGRADECIMENTO
AGRADECIMENTO

(TIMES NEW ROMAN 12, maiúsculo, com negrito)

Espaço reservado aos agradecimentos que inclui  a instituição, orientador,
docentes,  recursos  humanos  e  materiais  utilizados:  funcionários,  laboratórios,
bibliotecas e agências de fomento, quando for o caso.

(TIMES NEW ROMAN 12, sem negrito, justificado, recuo 1, 25 cm espaçamento de 1,5)
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EPIGRAFE

A epigrafe deve ser estritamente relacionado ao tema e a autoria da transcrição

deve ser indicada abaixo da epigrafe, alinhada do meio da mancha da margem à

direita, sem negrito em fonte 12 e espaço 1,5. Geralmente é colocada no inicio do

trabalho e antes do resumo.

“Que  imenso  senso  de  humor  se  tem

quando se  fala  mal  de  alguém,  pois  o

seu  verdadeiro  pensar  pode  cair  por

terra e atrapalhar todo o seu trabalho.”

Chimano Chimano)

(TIMES NEW ROMAN 12, minúsculo, sem negrito)
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ANEXO 13 – RESUMO DA LÍNGUA VERNÁCULA
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RESUMO
(TIMES NEW ROMAN 12, maiúsculo, com negrito)

Obs. O resumo deve ser elaborado em um único parágrafo, visando a explicitar o
objeto  da  pesquisa,  o  problema,  a  metodologia,  os  objetivos  específicos  e
resultados alcançados.

(TIMES NEW ROMAN 12, justificado, sem negrito, escrito em um único parágrafo, sem recuo e
espaçamento de 1,5)

Palavras-chave: (apresentar as 4 palavras que mais se repetem na monografia e
que não estejam contidas no título. Escrever em ordem alfabética, separadas por
vírgulas e com ponto final).

Aditamento ao BG nº 004 de 07JAN2016 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág50



ANEXO 14 – RESUMO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA
ABSTRACT

(TIMES NEW ROMAN 12, maiúsculo, com negrito)

Obs.  Deve  apresentar  uma  versão  do  resumo  para  o  inglês.  Apresentar  as
palavras-chave (Keywords) em inglês.

(TIMES NEW ROMAN 12, justificado, sem negrito, escrito em um único parágrafo, sem recuo e
espaçamento 1,5)

Keywords:  (apresentar as 4 palavras que mais se repetem na monografia e que
não  estejam  contidas  no  título.  Escrever  em  ordem  alfabética,  separadas  por
vírgulas e com ponto final).
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LISTAS DO TRABALHO ACADEMICO.
LISTA DE ILUSTRAÇÃO;
LISTA DE TABELAS;
LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS;
LISTA DE SÍMBOLOS.

As  listas  elas  devem  ser  utilizadas  no  contesto  do  trabalho  sempre  que  houver

necessidades de se destacar e relacionar algo que esteja ilustrando ou demonstrado

algo no trabalho, sedo elas confeccionada conforme modelos, sendo alocada sempre

antes do sumário. Deve obedecer a fonte 12 e espaçamento 1,5 e tipo de letra TIMES

NEW ROMAN, negritado somente o titulo da lista e em paginas individuais.

LISTA DE ILUSTRAÇÃO

Mapa 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................................................................... 20

Mapa 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................................................................... 27

Mapa 3 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................................................................... 40

LISTA DE TABELAS

1 – Tabela de efeito estufa ...............................................................................07

2 – Tabela de temperatura da terra em Cº .......................................................60

LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS 
(deve ser em ordem alfabética, caso haja numero no inicio da sigla ele inicia a

sequência).

4-HNE ..........................4 – hidroxi-2(E)-nonenal;

ABM ............................Academia de Bombeiro Militar;

ECA .............................Estatuto da Criança e adolescente;

IESP .............................Instituto de Ensino de Segurança do Pará.

LISTA DE SÍMBOLOS

%............................................................................................................

Percentagem;

* ............................................................................................................. Asteristico;

# ........................................................................................................ Jogo da Velha.
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ANEXO 15 – SUMÁRIO DO TMCC
SUMÁRIO

(espaço 1,5 três vezes)

Procurar fazer sumário utilizando as ferramentas do computador e do sistema 

operacional.

INTRODUÇÃO........................................(mencionar o nº da página ao final da linha)

CAPÍTULO 1 (SEÇÃO PRIMÁRIA)

Nome do Capítulo

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA......................(mencionar o nº da página ao final da linha)

1.1.1 Seção Terciária..........................(mencionar o nº da página ao final da linha)

1.1.1.1 Seção Quaternária....................... (mencionar o nº da página ao final da linha)

1.1.1.1.1 Seção quinária.......................... (mencionar o nº da página ao final da linha)

CAPÍTULO 2 (SEÇÃO PRIMÁRIA)

Nome do Capítulo

2.2 SEÇÃO SECUNDÁRIA.......................(mencionar o nº da página ao final da linha)

2.2.1 Seção Terciária..........................(mencionar o nº da página ao final da linha)

2.2.1.1 Seção Quaternária....................... (mencionar o nº da página ao final da linha)

2.1.1.1.1 Seção quinária.......................... (mencionar o nº da página ao final da linha)

CAPÍTULO 3 (SEÇÃO PRIMÁRIA)

Nome do Capítulo

3.2 SEÇÃO SECUNDÁRIA.......................(mencionar o nº da página ao final da linha)

3.2.1 Seção Terciária..........................(mencionar o nº da página ao final da linha)

3.2.1.1 Seção Quaternária....................... (mencionar o nº da página ao final da linha)

3.1.1.1.1 Seção quinária.......................... (mencionar o nº da página ao final da linha)

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO (não obriagatório)

APÊNDICES

ANEXOS

ÍNDICE (não obrigatório)
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ANEXO 16 – REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DO TMCC

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992 – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 – DENOMINAÇÃO DE ABM

REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DO TMCC

Eu,  ___________________________________________________________,

orientador(a) do Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso - TMCC intitulado

“__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__”,  tendo  como  orientador(a)_________________________________________,

solicito  à  Coordenação  do  Curso  de

__________________________________________  desta  instituição  de  ensino

superior, a designação da banca Examinadora e da data para apresentação do

Trabalho.

Anexas três vias do referido Trabalho.

Atenciosamente.

Marituba/PA, _____ de ______________ de _______.

ASSINATURA DO ORIENTADOR(A):
_____________________________________
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ANEXO 17 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO TMCC

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992 – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 – DENOMINAÇÃO DE ABM

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TMCC

AVALIAÇÃO DO TEXTO ESCRITO
(preenchimento pelo membro da Banca Examinadora)

CURSO: .......................................................................................................

ORIENTANDO(A): .......................................................................................

TÍTULO DO TCC: ........................................................................................
ITEM AVALIADO PONT.

MÁXIMA
PONT.
ITEM

CONSIDERAÇÕES
/ RESSALVAS

Coerência
Título x
Problema x
Objetivo

1,0

Coerência
Conteúdo

1,0

Capacidade de
expressão escrita

1,0

Ortografia /
Gramática

1,0

Atendimento às
Normas para
Elaboração de
Trabalhos
Acadêmicos

1,0

TOTAL
PARCIAL

5,0

DATA: _____ / ______ / ______

NOME EXAMINADOR(A): .........................................................................................
ASSINATURA DO EXAMINADOR(A): ......................................................................
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992 – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 – DENOMINAÇÃO DE ABM

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TMCC

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL
(preenchimento pelo membro da Banca Examinadora)

CURSO: .......................................................................................................

ORIENTANDO(A): .......................................................................................

TÍTULO DO TCC: ........................................................................................

ITEM AVALIADO PONT.
MÁXIMA

PONT.
ITEM

CONSIDERAÇÕES
/ RESSALVAS

Domínio do conteúdo 1,0

Clareza na exposição 1,0

Capacidade de 
síntese

1,0

Uso do tempo 
disponível

1,0

Desempenho na 
arguição

1,0

TOTAL
PARCIAL

5,0

TOTAL GERAL DA PONTUAÇÃO
(TEXTO ESCRITO e APRESENTAÇÃO ORAL): _____________

DATA: _____ / ______ / ______ NOME 
EXAMINADOR(A): ..............................................

ASSINATURA DO 
EXAMINADOR(A): ................................................................................
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ANEXO 18 – ATA DE APRESENTAÇÃO DO TMCC
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992 – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 – DENOMINAÇÃO DE ABM

ATA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO MONOGRÁFICO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Aos ___dias do mês _____________ de ______, às ______ horas, em sessão pública

nesta Instituição de ensino superior, na presença da banca examinadora presidida pelo

Professor  ____________________________________________  e  composta  pelos

examinadores:

1_______________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________

o(a)aluno(a) ______________________________________________________________,

apresentou  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  –  TCC  intitulado  “

________________________________________________________”,  como  requisito

curricular indispensável à conclusão do Curso de formação de oficial com graduação de

nível  superior  e  titulação  em  Bacharelado  em  Gestão  de  Riscos  Coletivos.  A Banca

Examinadora,  em  sessão  reservada,  DELIBEROU  PELA

_____________________________ do referido  Trabalho Monográfico  de Conclusão de

Curso  –  TMCC,  atribuindo  a  NOTA  ______________,  O  resultado  foi  divulgado

formalmente ao(à) aluno(a) e aos demais presentes. Eu, na qualidade de presidente da

Banca Examinadora, lavrei  a presente Ata que segue assinada por mim, pelos demais

componentes da banca e pelo(a) aluno(a) orientado(a).

Presidente: __________________________________________________________
Ass.:

Examinador 1: _______________________________________________________
Ass.:

Examinador 2: _______________________________________________________
Ass.:

Examinador 3: _______________________________________________________
Ass.:
(É opcional o examinador 3, caso tenha Co-orientador)
Aluno: _____________________________________________________________
Ass.:
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ANEXO 19 – FOLHA DE APROVAÇÃO DO TMCC
(para entrega avulsa pelo orientador)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
“CAP BM ANTÔNIO VERISSIMO IVO DE ABREU”

DECRETO ESTADUAL Nº 696, DE 16 DE MARÇO DE 1992 – CRIAÇÃO DA EFO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 23 DE AGOSTO DE 2010 – DENOMINAÇÃO DE ABM

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso
apresentado  ao  Curso  de  Formação  de
oficial  combatente  da  Academia  de
Bombeiro Militar do Pará, como requisito
obrigatório  para  obtenção  do  título  de
Bacharel em Gestão de Riscos Coletivos.

Aprovado em ____ de __________ de _______.

O(A) Aluno(a) está apto(a) a colar grau.

BANCA EXAMINADORA

______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição)

ORIENTADOR(A)

______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição) (Opcional – caso tenha Co-orientador)

______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição)
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______________________________________________
Prof(a). (título) .................................

(Instituição)

ANEXO 20 – CD ROM
A cor da capa e das letras do CD depende do curso
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
SEM ALTERAÇÃO

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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	DO DISCENTE DE DIA

