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MISSÃO

Capacitar recursos humanos e realizar pesquisas e desenvolvimentos no âmbito do 
Sistema de Controle  do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

4 /  43



       DIRETOR
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Maj AV Armstrong - DA

Cel AV Becker - DIRETOR

TCel COM  Silas - DP TCel MET George - DE



APRESENTAÇÃO DO MILITAR

 -Ao Sr. Diretor :  Todo Oficial Superior  deverá  se  apresentar para início e término 
da missão.

- Ao Chefe da Subdivisão de Execução de Ensino: Oficial Subalterno (instrutor) 
deverá se apresentar  para início e término da missão na SALA C17.
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HORÁRIO DE INSTRUÇÃO/ INTERVALOS

MANHÃ
1° TEMPO 08h/8h50min
2° TEMPO 8h50min/09h40min

1° NTERVALO 09h40min/10h

3° TEMPO 10h/10h50min
4° TEMPO 10h50min/11h40min

TARDE
5° TEMPO 13h/13h50
6° TEMPO 13h50/14h40

2°INTERVALO 14h40/15h

7° TEMPO 15h/15h50
8° TEMPO 15h50/16h40
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ALMOÇO 11h40min/13h



PLANO DE TRABALHO SEMANAL
(www.icea.intraer)

1- Clicar na aba “SISTEMAS” e depois “ Avaliação de Cursos”.

2- Selecionar “aluno” ou “Instrutor”.
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http://www.icea.intraer/


3- Selecionar o Curso e inserir Login e senha, que serão informados pelo setor de 
Avaliação do ICEA.

PLANO DE TRABALHO SEMANAL
(www.icea.intraer)
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 PORTAL DO ICEA

O PORTAL DO ICEA enviará um e-mail, antes do início do Curso, para todos os
alunos/  instrutores,  com um link  que  possibilitará  acesso  ao  Portal  do  ICEA e  a
confecção de Login/Senha para acesso aos computadores do ICEA (Internet/Intraer),
conforme exemplo abaixo:

ATENÇÃO!

Todos os alunos/ instrutores devem manter a ficha de cadastro do Portal do ICEA 
atualizada, principalmente o campo do Chefe imediato.

Prazo para preenchimento da Ficha de cadastro do Portal do ICEA será até a 
quarta-feira do início do Curso.
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PORTAL DO ICEA

Acesso ao Portal do ICEA (www.icea.gov.br)
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Nota: a senha do Portal do ICEA é gerada somente através do link que o 
aluno/instrutor  recebe, via e-mail, do Portal do ICEA, antes do curso iniciar.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Crachá de Identificação Pessoal do ICEA

- Uso obrigatório;

- Válido somente no âmbito do ICEA;

- Proibido utilizar o crachá de outrem para acesso ao ICEA e às instalações; e
   Nota: sujeito a FATD

- Em caso de extravio haverá reembolso de R$ 35,00 (GRU).
  Nota: procurar a recepção do ICEA 

No Âmbito do ICEA

- Permanência das 07h30min às 17h;

   Nota: após  esse período, só com autorização prévia emitida pela Seção de 

Execução de cursos presenciais (EEEP), localizada na sala C14.

- Proibido circular no interior dos prédios “G” e “H”; e

- Uso da churrasqueira e da praça de esporte: até às 22h30min  (reservas na DSCS 
localizada no prédio “A”).

Acesso aos Ambientes de Instrução

- Retirada da chave: O xerife, o instrutor ou o coordenador deverá retirar a chave da
sala/laboratório, na sala “C-14”. Essa chave deverá ser devolvida, na sala  C-14, ao
final da instrução (até às 16h50min).

 Nota: Caso a instrução se prolongue além das 16h50min, a chave  do  ambiente
deverá ser devolvida na sala do Sargento-de-Dia.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Trajes

Militares:

Uniforme do dia (7°B UNIFORME).

Nota:  Para  aqueles  cursos  que  realizarem  prática  de  campo,  manutenção  de
equipamentos  ou  treinamentos  no  simulador  de  Operações  Aéreas  Militares  será
autorizado o 10° ou o 8° uniforme, durante essas aulas
        

Civis: 
De acordo com a NPA 059/EEC/14 (disponível na biblioteca). É proibido o uso

de bermuda, regatas, chinelos de tira, etc.

ICA 35-10 (Adornos e Acessórios por parte dos Militar)

 Atentar para o que preconiza a ICA 35-10 sobre:

- Maquiagem e unhas;
- Cabelo (coque, rabo de cavalo, corte); e
- Acessórios (brinco, bolsa, “tic tac” e outros).

Refeições

Refeitório do DCTA: 

  -Militares e Estatutários, recebendo diária (comprar ticket na entrada do rancho).

  -Militares da FAB e Estatutários, que preencherem os 2 (dois) requisitos abaixo,
podem ingressar no rancho sem a compra do ticket:
        1- Estar comissionado; e
        2- Ser arranchado na sua unidade. 
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     Nota:  O militar deverá procurar o responsável pela venda do ticket no Rancho
para verificar o procedimento de entrada sem a compra do ticket.
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ATENÇÃO! 

O Refeitório do DCTA só poderá ser utilizado por militares da FAB, EB e MB. 

Restaurantes disponíveis no Campus do DCTA: 

1- Restaurante do COCTA ( WhatsApp: 9 8810-4166 );
2- Cantina dos alunos do ITA, localizado no prédio   H8  , próximo a capela do DCTA 

( Telefone: 3947-3636 ); 
3- Cantina ICEA (fazer reserva do prato feito até às 10h);
4- Restaurante do ICEA; e
5- Restaurante do IFI ( Telefones: 3947-7487, 3019-5201 e Cel. 9 8818-0458 ).

Carros/motos

- Não estacionar em vagas reservadas;
- Não utilizar os estacionamentos internos do ICEA; 
- Não estacionar onde houver faixas amarelas; e
- Atentar para o Limite de velocidade no DCTA.
-Os participantes de GT devem estacionar o seu carro APENAS  nas vagas do bolsão
de estacionamento, conforme indicação abaixo:

Bicicletas 
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Bicicletas (utilizar o bicicletário existentes na frente da entrada do ICEA)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Lanches/Café

Os lanches/café deverão se feitos SOMENTE na copa do prédio F3.

     ATENÇÃO!
     Não é permitido fazer mesas de lanches/café nas salas de aula.
     Não jogue o pó de café nas pias e vasos sanitários dos banheiros.
     Lixos com restos de alimentos devem ser jogados nas lixeiras com tampa.

Laboratório de informática

-  Caso seja  solicitado,  será  disponibilizado um laboratório de informática,  após o
último tempo de aula, para os alunos que desejarem estudar com o material didático
fornecido em formato digital (PDF).

HOTEL DO ICEA

Orientações

1- Cumprir as regras afixadas nas portas dos quartos do hotel e descritas na página
intraer do ICEA. (FATD/Multas).

2- Não estão previstas solicitações como:

a) Trocas de quartos que não sejam por motivos de manutenção;
b) Pagamentos com desconto, independente do motivo;
c) Confecção de GRU com data para pagamentos futuros, após o término do curso; e
d) Solicitação de novo cartão sem a devida indenização, por motivo de perda.

3- Problemas frequentes observados no interior dos quartos:

a) Louças sujas nas pias dos banheiros;
b) Comida espalhada nas bancadas de estudo;
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c) Malas e materiais jogados no chão dos quartos dificultando a limpeza;
d) Aparelhos eletrônicos ligados; e
e) Cartões não previstos nas portas, mantendo o ar condicionado e as luzes ligados,
sem que haja hóspedes nos quartos.

ORIENTAÇÕES GERAIS

-  Ao  chegar  ao  Portão  Principal  do  ICEA,  tendo  a  formatura  diária já  iniciada,
aguardar do lado externo, até sua finalização;

- Após as atividades de ensino, manter o ambiente de estudo nas mesmas condições
encontradas; e

- Não trocar mobiliário das salas sem autorização.

- É proibido fumar em ambientes fechados ou cobertos.

- Lembrar que o Hotel do ICEA é um ambiente militar
  Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Atentar para a  sinalização de trânsito (limite de velocidade, prioridades nas vias,
etc) no interior do DCTA;
 Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Atentar para conduta social na cidade 
  Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Atentar para o exagero no consumo de álcool na cidade;
  Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Solenidade Militar do DCTA

As solenidades do DCTA são realizadas na frente do ICEA. Com isso, atentar para o
deslocamentos da Bandeira Nacional, canto do Hino Nacional, etc.

Nota: Iniciada a formatura, aguardar dentro do ICEA até seu término.
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APOIO DURANTE OS CURSOS

A  Seção  de  Ensino  Presencial  (EEEP),  localizada  na  sala  C14,  será  a  seção
responsável pelo apoio aos Grupos de Trabalho, durante a sua realização no ICEA.
Todo contato com essa seção deverá ser feito através do instrutor mais antigo.

Problemas  relacionados  com  o  acesso  ao  Portal  do  ICEA,  saúde  dos  alunos,
problemas  com  o  ambiente  de  Instrução  (panes  de  computador,  projetor,  ar
condicionado) e outros, devem ser direcionados à seção EEEP, que providenciará a
solução do problema o mais rápido possível.

ATENÇÃO! Caso  haja  algum problema,  durante  a  realização  do  Curso,  existem
telefones  em  TODOS os  halls  dos prédios  F, F1,  F2,  F3 e  F4 para  informar  as
ocorrências à seção EEEP.

 Os ramais de contato da seção EEEP são: 9602, 9105 e o 9354.

Equipe:

1T QOEA CTA Adeilton (Chefe)
SO R/1 BCT Queiroz (Encarregado)
1S BCT C. Rodrigues (Auxiliar)
2S BCT Daiana (Auxiliar)
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FACILIDADES

HOSPITAL

-Militares

-Civis:  Poderão  ser  atendidos  na  emergencial  do  Esquadrão  de  Saúde,
contudo deverão fazer o ressarcimento.

BIBLIOTECA

- Computadores com acesso a Intraer e Internet 
 Nota: não é permitido conectar notebook na rede intraer do ICEA.

REDE Wi-Fi (SAFIRA)
- ICEA 
- Hotel do ICEA (com algumas restrições)

TELEFONES ÚTEIS:
Sargento-de-Dia: (12)3945 9088
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MAPA DO ICEA

LOCALIZE SEU PRÉDIO

19 /  43



MAPA DO DCTA

Versão n° 1 de14/04/2020

20 /  43



ORIENTAÇÕES PARA INÍCIO DE GT NO ICEA



1- MISSÃO.............................................................3

2-  DIRETOR......................................................... 4

3- APRESENTAÇÃO DO MILITAR.....................5

4- PORTAL DO ICEA............................................6

5- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS...................8

6- HOTEL DO ICEA..............................................11

7- ORIENTAÇÕES GERAIS.................................12

8- APOIO DURANTE O GT... ..............................13

9- INTERVALOS....................................................14

9- FACILIDADES..................................................15

10. MAPA DO ICEA .............................................16

11. MAPA DO DCTA.............................................17

22 / 43



MISSÃO

Capacitar recursos humanos e realizar pesquisas e desenvolvimentos no âmbito do 
Sistema de Controle  do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB).
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       DIRETOR
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Maj AV Armstrong - DA

Cel AV Becker - DIRETOR

TCel COM  Silas - DP TCel MET George - DE



APRESENTAÇÃO DO MILITAR

 -Ao Sr. Diretor :  Todo Oficial Superior  deverá  se  apresentar, para início e término
da missão.

- Ao Chefe da Subdivisão de Execução de Ensino: Oficial Subalterno deverá se 
apresentar, para início e término da missão, na SALA C17.
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 PORTAL DO ICEA

O PORTAL DO ICEA enviará  um e-mail,  antes  do  início  do  GT,  para  todos  os
participantes, com um link que possibilitará acesso ao Portal do ICEA e a confecção
de Login e Senha para acesso aos computadores do ICEA (Internet/Intraer), conforme
exemplo abaixo:

ATENÇÃO!

Todos os integrantes do Grupo de Trabalho (GT) deverão manter a ficha de cadastro 
do Portal do ICEA atualizada.
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PORTAL DO ICEA

Acesso ao Portal do ICEA (www.icea.gov.br)

27 / 43



Nota: a senha do Portal do ICEA é gerada somente através do link que o participante 
do Grupo de Trabalho (GT) recebe, via e-mail, do Portal do ICEA.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Crachá de Identificação Pessoal do ICEA

- Uso obrigatório;

- Válido somente no âmbito do ICEA;

- Proibido utilizar o crachá de outrem para acesso ao ICEA e às instalações; e
   Nota: sujeito a FATD

- Em caso de extravio haverá reembolso de R$ 35,00 (GRU).

No Âmbito do ICEA

- Permanência das 07h30min às 17h (após só com autorização prévia da seção 

EEEP, que está localizada na sala C14);

- Proibido circular no interior dos prédios “G” e “H”; e

- Uso da churrasqueira e da praça de esporte: até às 22h30min  (reservas na DSCS).

Acesso aos Ambientes de Instrução

- Retirada da chave: O xerife, o instrutor ou o coordenador deverá retirar a chave da
sala/laboratório, na sala “C-14”. Essa chave deve ser devolvida, na sala C-14, ao final
da instrução (até às 16h50min).

- Caso a instrução se prolongue além das 16h50min, a chave  do  ambiente  deverá
ser devolvida na sala do Sargento-de-Dia.

Trajes

Militares:
Uniforme do dia (7°B UNIFORME).
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Nota:  Para  aqueles  cursos  que  realizarem  prática  de  campo,  manutenção  de
equipamentos  ou  treinamentos  no  simulador  de  Operações  Aéreas  Militares  será
autorizado o 10° ou o 8° uniforme, durante essas aulas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Civis: 
De acordo com a NPA 059/EEC/14 (disponível na biblioteca). É proibido o uso

de bermuda, regatas, chinelos de tira, etc.

ICA 35-10 (Adornos e Acessórios por parte dos Militar)

 Atentar para o que preconiza a ICA 35-10 sobre:

- Maquiagem e unhas;
- Cabelo (coque, rabo de cavalo, corte); e
- Acessórios (brinco, bolsa, “tic tac” e outros).

Refeições

Refeitório do DCTA: 

  -Militares e Estatutários, recebendo diária  (comprar ticket na entrada do rancho).

  -Militares da FAB e Estatutários, que preencherem os 2 (dois) requisitos abaixo,
podem ingressar no rancho sem a compra do ticket:
        1- Estar comissionado; e
        2- Ser arranchado na sua unidade, (sem ticket). 
   
     Nota:  O militar deverá procurar o responsável pela venda do ticket no Rancho
para verificar o procedimento de entrada sem a compra do ticket.
 

ATENÇÃO! 

O Refeitório do DCTA só poderá ser utilizado por militares da FAB, EB e MB. 

Restaurantes disponíveis no Campus do DCTA: 

6- Restaurante do COCTA ( WhatsApp: 9 8810-4166 );
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7- Cantina dos alunos do ITA, localizado no prédio   H8  , próximo a capela do DCTA 
( Telefone: 3947-3636 ); 

8- Cantina ICEA (fazer reserva do prato feito até às 10h);
9- Restaurante do ICEA; e
10- Restaurante do IFI ( Telefones: 3947-7487, 3019-5201 e Cel. 9 8818-0458 ).

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Carros/motos

- Não estacionar em vagas reservadas;
- Não utilizar os estacionamentos internos do ICEA; 
- Não estacionar onde houver faixas amarelas; 
- Atentar para o Limite de velocidade no DCTA; e
-Os participantes de GT devem estacionar o seu carro APENAS nas vagas do bolsão
de estacionamento, conforme indicação abaixo:

Bicicletas 

Bicicletas (utilizar o bicicletário existentes na frente da entrada do ICEA)

Lanches/Café

Os lanches/café deverão se feitos SOMENTE na copa do prédio F3.

     ATENÇÃO!
     Não é permitido fazer mesas de lanches/café nas salas de aula.
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HOTEL DO ICEA

Orientações

1- Cumprir as regras afixadas nas portas dos quartos do hotel e descritas na página
intraer do ICEA. (FATD/Multas).

2- Não estão previstas solicitações como:

a) Trocas de quartos que não sejam por motivos de manutenção;
b) Pagamentos com desconto, independente do motivo;
c) Confecção de GRU com data para pagamentos futuros, após o término do curso; e
d) Solicitação de novo cartão sem a devida indenização, por motivo de perda.

3- Problemas frequentes observados no interior dos quartos:

a) Louças sujas nas pias dos banheiros;
b) Comida espalhada nas bancadas de estudo;
c) Malas e materiais jogados no chão dos quartos dificultando a limpeza;
d) Aparelhos eletrônicos ligados; e
e) Cartões não previstos nas portas, mantendo o ar condicionado e as luzes ligados,
sem que haja hóspedes nos quartos.
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ORIENTAÇÕES GERAIS

-  Ao  chegar  no  Portão  Principal  do  ICEA,  tendo  a  formatura  diária já  iniciada,
aguardar do lado externo, até sua finalização;

- Após as atividades de ensino, manter o ambiente de estudo nas mesmas condições
encontradas; e

- Não trocar mobiliário das salas sem autorização.

- É proibido fumar em ambientes fechados ou cobertos.

- Lembrar que o Hotel do ICEA é um ambiente militar
  Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Atentar para a  sinalização de trânsito (limite de velocidade, prioridades nas vias,
etc) no interior do DCTA;
 Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Atentar para conduta social na cidade 
  Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Atentar para o exagero no consumo de álcool na cidade;
  Nota: Sujeito a Sindicância/FATD;

- Solenidade Militar do DCTA

As solenidades do DCTA são realizadas na frente do ICEA. Com isso, atentar para o
deslocamentos da Bandeira Nacional, canto do Hino Nacional, etc.

Nota: Iniciada a formatura aguardar dentro do ICEA até seu término.
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APOIO DURANTE O GT

A  Seção  de  Ensino  Presencial  (EEEP),  localizada  na  sala  C14,  será  a  seção
responsável pelo apoio aos Grupos de Trabalho, durante a sua realização no ICEA.
Todo contato com essa seção deverá ser feito através dos mais antigo do GT.

Problemas relacionados com o acesso ao Portal do ICEA, saúde de integrantes do GT,
problemas  com  o  ambiente  de  Instrução  (panes  de  computador,  projetor,  ar
condicionado) e outros, devem ser direcionados à seção EEEP, que providenciará a
solução do problema o mais rápido possível.

ATENÇÃO! Caso  haja  algum  problema,  durante  a  realização  do  GT,  existem
telefones  em  TODOS  os  halls  dos  prédios  F,  F1,  F2,  F3  e  F4  para  informar  a
ocorrência à seção EEEP.

. Os ramais de contato da seção EEEP são: 9602, 9105 e o 9354.

Equipe:

1T QOEA CTA Adeilton (Chefe)
SO R/1 BCT Queiroz (Encarregado)
1S BCT C. Rodrigues (Auxiliar)
2S BCT Daiana (Auxiliar)
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INTERVALOS

Os intervalos dos GT devem coincidir com o intervalo dos cursos 
presenciais que ocorrem no ICEA. Isto visa evitar barulho nos corredores 
dos prédios durante as aulas.

Nota: Caso não seja possível coincidir os intervalos, evitar barulho nos 
corredores durante os intervalos diferenciados.

MANHÃ
1° TEMPO 08h/8h50min
2° TEMPO 8h50min/09h40min

1° NTERVALO 09h40min/10h

3° TEMPO 10h/10h50min
4° TEMPO 10h50min/11h40min

TARDE
5° TEMPO 13h/13h50
6° TEMPO 13h50/14h40

2°INTERVALO 14h40/15h

7° TEMPO 15h/15h50
8° TEMPO 15h50/16h40
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FACILIDADES

HOSPITAL

-Militares

-Civis:  Poderão  ser  atendidos  na  emergencial  do  Esquadrão  de  Saúde,
contudo deverão fazer o ressarcimento via GRU.

BIBLIOTECA

- Computadores com acesso a Intraer e Internet. 
 Nota: não é permitido conectar notebook na rede intraer do ICEA.

REDE Wi-Fi (SAFIRA)
- ICEA  
- Hotel do ICEA (com algumas restrições)

TELEFONES ÚTEIS:
Sargento-de-Dia: (12) 3945 9088
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MAPA DO ICEA

LOCALIZE SEU PRÉDIO
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MAPA DO DCTA

Versão n°1 de 14 de abril de 2020
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ORIENTAÇÕES SOBRE COMO ACESSAR OS
COMPUTADORES DO ICEA E PROJETOR



PRIMEIRO ACESSO 

ESCOLHER A OPÇÃO OUTRO USUÁRIO E DIGITAR O SEU CPF
NO CAMPO SENHA DEVERÁ PERMANECER VAZIO E PRECIONAR A TECLA ENTRER, 
CONFORME A IMAGEM ACIMA.

APARECERÁ A MENSAGEM A SENHA DO USUÁRIO DEVER SER ALTERADA ANTES DA 
ENTRADA E CLIQUE EM OK, CONFORME A IMAGEM ACIMA
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O CAMPO SENHA DEVERÁ FICAR VAZIO
NO CAMPO NOVA SENHA, DIGITAR A SENHA PREFERENCIALMENTE IGUAL A SENHA 
DE CADASTRO DO PORTAL DO ALUNO ICEA.
DIGITAR NOVAMENTE A MESMA SENHA ESCOLHIDA NO CAMPO DE CONFIRMAÇÃO 
DE SENHA PRECIONAR A TECLA ENTER, CONFORME A IMAGEM ACIMA

PROJETOR
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LIGAR O PROJETOR
E PRESSIONAR O BOTÃO “LAN”

VERIFICAR O “SSID” E O ”IP”, CONFORME IMAGEM ACIMA

NO COMPUTADOR DO INSTRUTOR CLICAR NO ÍCONE PROJETOR
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ESCOLHER A OPÇÃO “LIGAÇÃO AVANÇADA” E MARCAR A CAIXA ABAIXO ”DEFINA O
MODO DE LIGAÇÃO.....”

SELECIONAR O PROJETOR CONFORME SSID E IP E CLICAR NO BOTÃO LIGAR
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ORIENTAÇÕES PARA BAIXAR O PROGRAMA DO
PROJETOR NO NOTEBOOK DO INSTRUTOR

Programa: EasyMP Network Projection v2.86

1 - Acesse o site a seguir para realizar o download:

https://epson.com.br/Support/wa00742a

2 - Para instalar o programa realize os seguintes passos:

a) escolha o idioma;

b) aceite o termo de uso; e

c) nos próximos passos clique em avançar até finalizar.
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