Associação Brasileira de Pilotos de Aeronaves Leves
Tutorial para o Credenciamento de Instrução de Voo
Passo a passo do credenciamento de uma escola de instrução prática de voo junto à ABUL:
1 – Verificar se na localidade de sua base operacional existe um CIAC. Caso exista, entrar em
contato com a ABUL (abul@abul.com.br) para verificar a viabilidade desse credenciamento;
2 – Filiar a escola (empresa constituída com CNPJ) junto à ABUL (www.abul.org.br);
3 – Após o recebimento de login e senha de acesso ao sistema ABUL, fazer o up load da
documentação abaixo digitalizada em PDF e fotos:
a) Da escola:
• Autorização de uso da base operacional (pista-aeródromo);
• Contrato social cuja atividade seja compatível com instrução de voo;
• CNPJ; e
• Fotos das instalações (aviso: “voo em aeronave experimental é por conta e
risco dos participantes”).
b) Do(s) instrutor(es):
• Filiação ativa na ABUL;
• RG e CPF;
• CANAC;
• CMA válido e adequado;
• Habilitação de instrutor válida (ICPA, INVA OU INVH) com a s) respectiva(s)
categoria(s) CPA e equivalente(s) que irá ministrar instrução; e
• Currículo de instrutor.
c) Da(s) aeronave(s):
• Escola como operador;
• Certificado de Aeronavegabilidade (CAVE, CA ou CALE) válido;
• Certificado de Marca Experimental (CME);
• Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA – antigo RIAM) válido;
• Apólice de seguro ou Certificado de seguro aeronáutico (RETA) válidos;
• Licença de estação rádio válida; e
• Fotos (laterais, interior, painel, faixas “INSTRUÇÃO” e “EXPERIMENTAL”).
4 – Análise da documentação pela ABUL;
5 – Após a aprovação da documentação, recebimento do Termo de Credenciamento de
Instrução que deverá ser assinado com reconhecimento de firma;
6 – Realizar o up load do Termo no sistema; e
7 – Aguardar a ABUL protocolar ofício para ANAC formalizando o credenciamento e receber
sua ciência.
Livre decolagem! Bons voos!
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021.
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