
 

Curso de Extensão Direito Aeronáutico: Princípios e Fundamentos da 
Perícia Judicial Aeronáutica 

 

Coordenador: Prof. Dr. Fernando Madeira 

Objetivo do curso: Preparar profissionais da comunidade jurídica e da comunidade aeronáutica 
nos princípios e fundamentos que norteiam a atividade de Perito Judicial Aeronáutico em 
causas jurídicas aeronáuticas, envolvendo Perícia Judicial Aeronáutica. O curso foi concebido 
com a finalidade de acolher igualmente os profissionais da comunidade jurídica e da 
comunidade aeronáutica. Assim sendo, os profissionais da comunidade aeronáutica não 
precisam ser versados em direito, nem os da comunidade jurídica precisam ser versados em 
assuntos relacionados à atividade aérea, pois a linguagem e metodologia utilizadas têm a 
finalidade de atender e nivelar as duas áreas. 

Local: Campus de Santo André da Universidade Federal do ABC. 

Datas: 16/07/2016, 23/07/2016 e 30/07/2016. 

Horário: Das 09:00 horas até às 18:00 horas. 

Público-alvo: Profissionais experientes na área jurídica e/ou aeronáutica, como, por exemplo, 
pilotos de aeronaves, controladores de tráfego aéreo, mecânicos de manutenção aeronáutica, 
engenheiros aeronáuticos, despachantes operacionais de voo, comissários de voo, 
promotores, juízes, delegados, advogados, peritos criminais; além de outros profissionais 
como médicos, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros professores/instrutores 
ligados à atividade aérea e/ou jurídica. 

A composição das vagas é a seguinte: 

PROFISSIONAIS DA AVIAÇÃO (50 VAGAS) 

Requisito: Tempo mínimo de 10 anos de experiência em áreas técnicas ligadas à atividade 
aérea, como pilotos de aeronaves, controladores de tráfego aéreo, mecânicos de manutenção 
aeronáutica, engenheiros aeronáuticos, despachantes operacionais de voo, comissários de voo 
e demais profissionais do Sistema de Proteção ao Voo.  

 
PROFISSIONAIS DA ÁREA JURÍDICA E DA ÁREA CRIMINAL. (30 VAGAS) 

Requisitos: Tempo mínimo de 15 anos de experiência como jurista, promotores, juízes, 
delegados, advogados, peritos criminais e demais profissionais da comunidade jurídica, e 
atuante em área ligada à atividade aérea. 

 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. (10 VAGAS) 



Requisitos: Tempo mínimo de 15 anos de experiência como profissionais de saúde como 
médicos, dentistas, psicólogos, farmacêuticos e enfermeiros, e atuantes em áreas ligadas à 
atividade aérea. 

 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENSINO (10 VAGAS) 

Requisito: Tempo mínimo de 15 anos de experiência como professor ou instrutor na área do 
ensino ligada à atividade aérea.  

Inscrições:  

- De 13/06/2016 a 19/06/2016 

- Preencha corretamente a ficha de inscrição e siga as orientações para envio.   

Seleção: 

- A seleção se dará por ordem de inscrições em cada categoria, dos candidatos que 
comprovarem os requisitos exigidos. 

- O(s) documento(s) de comprovação dos requisitos será (ão) analisado(s) e validados pelo 
coordenador. 

- Não completando as vagas de cada área profissional, as vagas serão remanejadas para as 
outras áreas. 

- Candidatos selecionados que não justificarem a ausência nas aulas não poderão participar de 
futuros processos seletivos do curso. 

- O resultado da seleção de alunos será publicado em http://proec.ufabc.edu.br/ até o dia 
12/07/2016 

Certificação: 

- Serão certificados os alunos que tiverem no mínimo 75% de frequência no curso. 

http://proec.ufabc.edu.br/

