Cursos de Aviação Gratuitos para Fazer em Casa Durante a
Pandemia
Este período difícil que a sociedade vive, por conta da pandemia, mudou diversas atividades das
pessoas. Com a necessidade do distanciamento social em decorrência da crise de saúde pública,
passamos mais tempo em casa e, assim, abre-se espaço para a busca por cursos online que permitam
que nós continuemos aprendendo mesmo sem sair de casa.
Nosso objetivo aqui é tratar do segmento da aviação. Durante a pandemia, é possível realizar uma série
de cursos para aprimorar conhecimentos, ou mesmo começar a adquirir novas habilidades que, depois
que tudo voltar ao normal, podem vir a ter grande utilidade.
Por isso, a seguir, apresentaremos uma lista de cursos de aviação gratuitos, disponíveis nos meios
digitais, permitindo que os interessados estudem de suas casas.

Cursos de aviação para serem feitos durante a pandemia
Para facilitar a visualização dos leitores, dividiremos em tópicos cada um dos cursos selecionados aqui.
Assim, ficam mais claros e diretos os objetivos de cada um deles.

Cursos de Segurança do Voo

SEST e SENAT: nossa primeira dica é sobre um curso organizado pelo SEST (Serviço Social do
Transporte) e pelo SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), órgãos importantes na
capacitação e valorização de profissionais ligados aos transportes, caso dos aviões.O curso Conceitos

de Segurança de Voo, como o nome já diz, trabalha diretamente com o ensino de aspectos essenciais
e básicos relacionados à prevenção de acidentes, além de tratar dos sistemas capazes de investigar
problemas, manutenção das aeronaves, entre outros detalhes fundamentais para que tudo saia
conforme o planejado, com segurança e conforto.

Introdução à Regulamentação

Outro tema importante diz respeito aos regulamentos. O transporte aéreo tem regras e leis bastante
específicas e rígidas, visando ao melhor protocolo de segurança. Para isso, o curso de Introdução à
Regulamentação na Aviação Civil é uma boa pedida.Mais uma vez, os responsáveis por fornecer o
curso são SEST e SENAT. Nele, os participantes aprenderão sobre códigos de aviação, quais órgãos
trabalham em cada segmento, quais competências possuem etc.

Introdução ao Controle de Sistemas
Agora, falaremos sobre o curso Introdução ao Controle de Sistemas, organizado pelo ITA (Instituto
Tecnológico de Aeronáutica), instituição fundamental em termos de conhecimento na área de aviação.
Este conteúdo preza pela apresentação de conceitos que auxiliem no controle de sistemas, algo
indispensável e fundamental na carreira de aviador.
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Já que estamos falando de instituições muito respeitadas no meio, nada melhor do que citar também um
curso da Embry-Riddle Aeronautical University (Universidade Aeronáutica Embry-Riddle), organização
norte-americana tratada como uma das referências em aviação no mundo.Neste conteúdo, o interessado
vai ter acesso a conhecimentos introdutórios à aviação, aprendendo conceitos e buscando entender se
realmente deseja investir em se tornar um profissional do ramo. Em inglês, o curso leva o nome de
Aviation 101 e tem a intenção de respeitar o ritmo de aprendizado de cada aluno. Fazer um curso
ministrado por uma das maiores instituições do mundo é ótimo para o portfólio.
Estes são quatro cursos interessantes para serem feitos, de casa, durante o período de quarentena.
Com estes conceitos aprendidos, o estudante certamente sairá mais pronto para o “novo normal”,
quando o ramo da aviação voltar ao normal.

Para ficar por dentro de tudo sobre o mundo da aviação, nos siga nas redes sociais e acompanhe
nossas melhores publicações! Estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest e LinkedIn.
Conheça a eBianch, a maior plataforma de ensino a distância para pilotos e entusiastas de aviação!
Agora somos um Centro de Instrução de Aviação Civil homologado pela Anac. Acesse www.ebianch.com

