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CONHEÇA O     SEUAeroclube 
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Aeroclube 

Pense em uma escola que foi criada já pensando em oferecer todo o suporte ao 
aluno, onde, além de todo o ensino ser sólido e seguir uma evolução já pré-definida, 
também houvesse alojamento, refeitório, salas de aula, salas de estudos, biblioteca, 
sala de jogos e área de lazer. Agora imagine uma instituição com mais de 80 anos, 
que já formou mais de 12 mil pilotos e totalizou aproximadamente 50 mil horas de 
voo somente nos últimos 10 anos: esse é o Aeroclube de Juiz de Fora!

Referência nacional e internacional na formação de pilotos, o aeroclube coleciona 
uma série de conquistas no campo da aviação e do ensino. Todo esse sucesso, 
porém, é fruto de um grande investimento na infraestrutura.

É pensando nisso que o Aeroclube de Juiz de Fora constantemente moderniza sua 
estrutura, adaptando-a às mais diversas necessidades de seus alunos e corpo técni-
co.

Tradição - Fundado em 1938, o Aeroclube de Juiz de Fora é uma das mais tradicio-
nais escolas de aviação civil do país. Estima-se que até hoje, mais de 12 mil pilotos já 
foram formados.

Experiência - Em média, são realizadas mais de 10 mil horas de voo por ano. Só nos 
últimos dez anos, mais de 50 mil horas de voo já foram completadas.

Profissionalismo - A vasta experiência e tradição do Aeroclube de Juiz de Fora ga-
rante segurança aos alunos que, dia a dia, formam-se na instituição e buscam cons-
truir suas carreiras não só no país, como também no exterior.

Missão
Formar profissionais bem preparados

para assumir grandes desafios.

Visão
Ser referência na formação

aeronáutica nacional.

Valores
Segurança, responsabilidade,
ética profissional e respeito. 



Além disso, o Aeroclube de Juiz de Fora acredita em três grandes pilares:

“Nós valorizamos muito a verdade.”
“O seu sucesso é o nosso foco!”

“Tudo o que nós prometemos, nós cumprimos!”
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1938 - “Fundação” Assim que o estatuto foi aprovado, o Aeroclube de Juiz de Fora 
teve sua criação oficializada. O grupo da época resolveu, inicialmente, comemorar o 
aniversário da instituição junto do aniversário da cidade, em 31 de Maio.
A primeira aeronave do Aeroclube de Juiz de Fora chegou no dia 5 de Maio de 1940: 
um Porter Field Americano, o PP-GAN, cedido pela Aeronáutica Civil, durante o go-
verno do então Presidente da República Getúlio Vargas. Hoje, ela faz parte do acervo 
do Museu da TAM cedido pelo Aeroclube de Juiz de Fora, além de ser um patrimônio 
tombado do município de Juiz de Fora.

1958 - “Chegada ao Bairro Aeroporto” Na época, o Aeroclube operava no campo de 
Benfica, utilizado para pouso e abastecimento de aviões militares em treinamento. O 
PP-GAN era a grande atração do antigo campo de aviação de Benfica, onde hoje está 
situado o Colégio Militar de Juiz de Fora, de frente ao bairro Nova Era. Foi em 1958 
que o
 
Aeroporto de Juiz de Fora, no bairro homônimo, foi inaugurado e se tornou a sede do 
aeroclube.

Estrutura - Localizado no sudeste do estado, região sul da Zona da Mata Mineira, o 
Aeroclube de Juiz de Fora possui posição e estrutura privilegiadas para a formação de 
seus alunos. Em suas instalações, existem dois amplos hangares, sendo que, em um 
deles, funciona uma oficina de manutenção de aeronaves homologada pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC); e o outro hangar é voltado para o condicionamento 
de frota em geral.

Sistema de cursos - Uma nova dinâmica de estudos nos cursos de Piloto Privado, 
Piloto Comercial e Instrutor de Voo de Avião será implantada pelo Aeroclube de Juiz 
de Fora. A nova modalidade de estudos foi aperfeiçoada pela diretoria da instituição, 
em parceria com o grupo SENAI de Juiz de Fora, para beneficiar os alunos quanto à 
agilidade das aulas práticas e o aperfeiçoamento dos cursos.

ACJF+ - O ACJF+ é a mais nova plataforma de ensino à distância do Aeroclube de Juiz 
de Fora. Nessa plataforma você poderá encontrar vídeo-aulas sobre diversos assun-
tos:

-Curso de Piloto Privado;
-Curso de Piloto Comercial;
-Simulados;
-Grounds Schools e
-Aulas específicas sobre diferentes temas da aviação.



O Aeroporto -  O Aeroporto Francisco Álvares de Assis (conhecido popularmente 
como Aeroporto da Serrinha) foi inaugurado em 1958 tendo como base o Aeroclube 
de Juiz de Fora.
 
Os Hangares - Possuir uma frota com mais de 20 aeronaves exige uma grande 
estrutura técnica, com a devida competência para tal empreitada. Devido a este 
elevado número de aviões, o aeroclube investe constantemente nos hangares. Ao 
entrar em um dos locais, percebe-se, de imediato, uma boa iluminação interna, um 
ambiente arejado e extremamente limpo.

Além disso, no hangar principal, pode-se encontrar a oficina ACJF, um centro de 
manutenção referência na região.
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A Frota do Aeroclube de Juiz de Fora - Com mais de 20 aeronaves em sua frota, é 
possível disponibilzar uma certa variedade em seu holl de aviões. Isto se torna extre-
mamente benéfico para o aluno, no que se refere à sua curva de aprendizado na avia-
ção. Se por um lado o aluno do Piloto Privado inicia os seus voos em um Cessna 
150/152, o mesmo voa no Piper Cherokee e Embraer Tupi no Piloto Comercial, ambos 
aviões de asa baixa, mais potentes e robustos, uma boa aeronave de transição para a 
aviação executiva e de linha aérea.

No final do curso, já iniciando a formação nas aeronaves multimotores, o Aeroclube de 
Juiz de Fora conta com uma frota de dois Piper Seneca II.

Veja a seguir a lista detalhada de aeronaves:

-3 Cessna 150;
-2 Cessna 152;
-1 Cessna 172;
-1 Aero Boero AB-180;
-2 Piper Cherokee;
-3 Embraer Tupi;
-1 Embraer Corisco;
-2 Piper Seneca II;
-1 Acro Sport II 180 (Upset Recovery); e
-1 T-23 Uirapuru.

Os Simuladores -  Os simuladores de voo são partes fundamentais da formação do 
aluno piloto. De fato, para ingressar na parte dos voos por instrumento (módulo IFR), o 
aluno precisa passar por diversas simulações de voo na qual serão exigidas a aplicação 
de seus conhecimentos técnicos e precisos.

Outro ponto importante: o Aeroclube de Juiz de Fora acredita no potencial do ensino 
por meio da simulação, e por isso, a instituição investiu em novos simuladores de 
Cessna 172, Beechcraft Baron, Piper Seneca e Boeing’s 737 NG e 737 MAX.

-JET TRAINER: Jet Training é uma cabine simulada de um avião da aeronave Boeing 
737NG, modelo 800/700. O curso é voltado para pilotos de avião que já concluíram a 
formação profissional e possuem experiência em voos por instrumentos (IFR);

-G1000: Por meio do ambiente Glass Cockpit, o aluno poderá treinar em um ambiente 
altamente moderno da plataforma G1000, equipamento aviônico amplamente utiliza-
do nas aeronaves Cessna 172 no mundo inteiro.



-MONO E MULTI: Os alunos contam com a tecnologia de mais dois simuladores para 
monomotor monoplace e para multimotor bi-place com completa instrumentação 
IFR.

É importante relembrar que, antes de iniciar a parte prática nos simuladores, o aluno 
faz um curso teórico presencial ou no formato ensino à distância, dependendo do 
curso a ser realizado.
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Cursos Teóricos e Práticos - A instituição apresenta todos os cursos necessários 
para que um aluno se forme Piloto Comercial, pronto para o mercado da aviação 
civil.

Cursos oferecidos:

-Teórico de Piloto Privado de Avião - PPA;
-Prático de Piloto Privado de Avião - PPA;
-Teórico de Instrumentos de Voo Avião - IFR;
-Prático de Instrumentos de Voo Avião - IFR;
-Prático de Piloto Comercial de Avião Monomotor - MNTE;
-Prático de Piloto Comercial de Avião Multimotor - MLTE;
-Teórico de Instrutor de Voo de Avião - INVA;
-Prático de Instrutor de Voo de Avião - INVA.

Especializações oferecidas:

-Controle técnico de Manutenção;
-Navegação Aérea Avançada - VFR;
-Curso de Inglês para pilotos;
-Revalidações;
-Curso de Jet Training no Boeing 737NG (-800);
-Screening para empresa aérea;
-G1000;
-Piloto por um dia.

A Biblioteca - Em matéria de acesso à informação, no quesito aviação, o Aeroclube 
de Juiz de Fora surge como uma referência nacional. Com uma biblioteca com mais 
de 300 títulos (dos mais variados assuntos relativos à aviação, desde relíquias até 
matérias atuais), o aluno pode mergulhar na busca pelo conhecimento teórico com 
total suporte acadêmico.

A Sala do Briefing - Antes de qualquer missão aérea, o instrutor de voo se reúne 
com o aluno na sala do briefing para explicar as informações de voo, indicar mano-
bras e examinar cada item da missão.

A Sala de Jogos - O Aeroclube de Juiz de Fora preza pelo bem estar de todos os seus 
alunos, afinal, um bom clima no aeroclube é sinônimo de bom aprendizado, integra-
ção e companheirismo. E foi pensando justamente nisso que o Aeroclube de Juiz de 
Fora criou uma sala com bilhar e pebolim.



Os Alojamentos e o Refeitório - Em virtude da visibilidade, tanto nacional quanto 
internacional, o Aeroclube de Juiz de Fora possui um amplo alojamento para os seus 
alunos.

É importante lembrar que, de uma forma geral, 90% dos alunos são de outros esta-
dos da federação ou de outros países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e 
Líbano. Logo, abrigar esses alunos em bons dormitórios localizados no próprio aero-
clube é de suma importância para a imersão na aviação e no aprendizado de maneira 
contínua.

Em questão de espaço físico, o Aeroclube possui 2 alojamentos: o alojamento comu-
nitário dos alunos (divididos em espaços para homens e mulheres) e os alojamentos 
individuais, situados no piso superior.

Na parte comunitária do alojamento, os quartos possuem amplo espaço para até 4 
alunos. Já na parte individual, cada quarto possui espaço para somente uma pessoa 
(podendo adicionar outra, totalizando 2 pessoas) e banheiro privativo.



As Áreas de Lazer - O Aeroclube de Juiz de Fora preza pelo bom ambiente entre os 
alunos e instrutores. Foi pensando justamente nisso que o Aeroclube de Juiz de Fora 
proporcionou a criação de diversas áreas de lazer para os seus integrantes (alunos, 
instrutores e funcionários), como jardins, churrasqueiras e sala de jogos.

A Localização - Localizado em um dos bairros mais nobres da cidade, o Aeroclube 
de Juiz de Fora se situa numa região tranquila, de fácil acesso, próximo a academias, 
supermercados, restaurantes e parques.

A Família ACJF -  A família ACJF é o conjunto de todos os colaboradores do Aeroclu-
be de Juiz de Fora, desde os alunos, passando pelos funcionários da instituição, me-
cânicos e instrutores. Cada novo aluno é recebido de braços abertos, afinal, cada um 
dos colaboradores é responsável pelo bem estar, bom aprendizado e segurança de 
cada um dos que passam a integrar essa grande família, que existe desde 1938.
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DÚVIDASfrequentes
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frequentes

- Como será a matrícula do aluno no Aeroclube ?

O aluno se matriculará no curso de Piloto Privado de Avião no Aeroclube, no modelo 
de internato e irá ingressar em uma turma, conforme cronograma. As turmas serão 
mensais e cada grupo será formado por 12 alunos. O curso prático dura, em média, de 
25 a 40 dias.
 
- Qual aluno tem direito a alojamento gratuito ?

Todo aluno que se matricular no Aeroclube no formato internato, e não residir em Juiz 
de Fora, terá direito a alojamento coletivo gratuito na instituição.

- Quantas aeronaves serão utilizadas em cada turma de piloto privado ?

Para cada turma, serão disponibilizadas 4 aeronaves, sendo, no máximo, 3 alunos para 
cada avião. Isto possibilitará ao aluno voar até 2 horas por dia, ou 2 missões por dia.

Considerando esse ritmo de aulas práticas, o aluno irá receber a escala de voo projeta-
da de todo o treinamento no início do seu curso. Não se pretende extrapolar 30 dias 
de treinamento, salvo condições meteorológicas desfavoráveis para voo.

Caso seja possível realizar as operações de voo no período de 30 dias, o aluno terá 
completado toda a carga horária de seu curso. Portanto, o aluno chegará ao aeroclube, 
passará o período médio de 30 dias na instituição, e terá projetada toda sua escala de 
voo com horário de treinamento. Todo seu desenvolvimento se dará nesse  período.

- E para os alunos que não puderem realizar o curso de forma internato, man-
tendo-se 30 dias no Aeroclube de forma ininterrupta?

Para os alunos que não puderem ficar em condição de internato, o Aeroclube de Juiz 
de Fora irá disponibilizar uma aeronave, a mesma que será a aeronave reserva dos 4 
aviões que irão atender os alunos do formato internato. Essa aeronave só será utiliza-
da pelos alunos do curso contínuo quando todos os 4 aviões, disponibilizados a eles, 
estiverem em manutenção.

Os alunos que não podem se manter no Aeroclube por 30 dias consecutivos, são 
aqueles que só podem ir à instituição aos finais de semana, durante uma semana ou 
somente em um fim de semana, entre outros casos específicos. Para esse tipo de 
aluno, quando ele fechar com o aeroclube o contrato de treinamento, ele deverá 
informar quais são as datas disponíveis no momento do fechamento do contrato de 
treinamento para a criação da escala de voo.

- E se o aluno do curso de piloto privado não conseguir terminar o curso em 
30 dias? O que ele pode fazer?

Para o aluno que não terminar o curso de Piloto Privado em 30 dias, o prazo estabe-
lecido no contrato para que finalize o treinamento completo é de 180 dias, contados 
a partir do início da turma. Portanto, dentro desse período, ele precisa, por obrigação, 
finalizar as horas de voo para treinamento de Piloto Privado.
Não sendo possível finalizar o curso em 30 dias, o aluno é automaticamente realoca-
do para a turma seguinte para finalizar suas horas. Caso ele não possa ficar no Aero-
clube, será combinado uma nova escala, de acordo com a agenda do ACJF e as dispo-
nibilidade do aluno.
 
Caso o período de validade contratual para uso do credito de horas de voo seja ex-
trapolado, o aluno não perderá o credito junto ao aeroclube, porém, deixa de perce-
ber a relação credito x horas de voo, tendo descontado do seu montante o valor da 
hora da aeronave que utilizar no treinamento no momento em que realizar a opera-
ção.

- Quais aeronaves serão utilizadas no curso de piloto privado?

As aeronaves que serão utilizadas para o curso de PP são: Cessna 150 e Cessna 152

- Como será o curso de piloto comercial?

O curso de PC é dividido em duas fases. A primeira é visual, em que o aluno precisa 
voar 80 horas. Esse período deverá ser realizado dentro de 30 dias na modalidade 
internato. Uma mesma aeronave será utilizada por dois alunos, um de cada vez. O 
curso de PC também irá dispor de quatro aeronaves, com um avião de reserva para 
casos de manutenção. Também serão turmas mensais, e esses alunos conseguirão 
uma agilidade de escala para que voem no curso de PCA por 3 horas/ dia.

Considerada essa primeira parte do curso de PCA concluída, o aluno passa para a 
segunda parte que é a de Voo por Instrumento, em que ele irá voar 25 horas de 
simulador, 8 horas de monomotor IFR e mais 14 horas de multimotor IFR. Essa 
segunda parte também terá um período de 30 dias.
Juntando as duas partes do curso de PC, o aluno tem uma expectativa de finalização, 
dentro desse novo modelo que passa a ser aplicado pelo aeroclube, de 60 dias.

- Quais aeronaves serão utilizadas no curso de piloto comercial?

Já para o curso de Piloto Comercial, são utilizadas as aeronaves de maior porte, com 
mais complexidade e performance. Justamente porque o treinamento do curso de 
Piloto Comercial irá profissionalizar o aluno. Portanto, o aluno voará em aeronaves nas 
quais ele terá uma prossibilidade muito maior de encontrar no mercado de trabalho 
como piloto iniciante, como Tupi, Cessna 172, Corisco, Seneca entre outros aviões.

- E os alunos que não podem realizar o curso de piloto comercial no formato 
internato?

Nessas condições, também temos alunos que não podem ficar em sistema de inter-
nato. Então, eles seguem a mesma regra do curso para Piloto Privado. O aluno deverá 
informar ao Aeroclube quais são suas datas disponíveis, e nós vamos alocar uma 
escala para ele com a aeronave reserva.

- E se o aluno de piloto comercial não conseguir concluir o curso em 60 dias?
 
Se o aluno de PC, no formato internato, não puder concluir o curso dentro de
60 dias, ele segue a mesma situação de PP. O aluno será realocado na turma subse-
quente, se ele puder ficar. Caso ele não possa, ele será realocado em uma turma pos-
terior e terá que ser criado um acordo com disponibilidade do aeroclube e do aluno 
para ele poder concluir o curso. Vale lembrar que, para o curso de Piloto Comercial, a 
validade do contrato é de um ano (365 dias).

Caso o período de validade contratual para uso do credito de horas de voo seja extra-
polado, o aluno não perderá o credito junto ao aeroclube, porém, deixa de perceber a 
relação credito x horas de voo, tendo descontado do seu montante o valor da hora da 
aeronave que utilizar no treinamento no momento em que realizar a operação.
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- Como será a matrícula do aluno no Aeroclube ?

O aluno se matriculará no curso de Piloto Privado de Avião no Aeroclube, no modelo 
de internato e irá ingressar em uma turma, conforme cronograma. As turmas serão 
mensais e cada grupo será formado por 12 alunos. O curso prático dura, em média, de 
25 a 40 dias.
 
- Qual aluno tem direito a alojamento gratuito ?

Todo aluno que se matricular no Aeroclube no formato internato, e não residir em Juiz 
de Fora, terá direito a alojamento coletivo gratuito na instituição.

- Quantas aeronaves serão utilizadas em cada turma de piloto privado ?

Para cada turma, serão disponibilizadas 4 aeronaves, sendo, no máximo, 3 alunos para 
cada avião. Isto possibilitará ao aluno voar até 2 horas por dia, ou 2 missões por dia.

Considerando esse ritmo de aulas práticas, o aluno irá receber a escala de voo projeta-
da de todo o treinamento no início do seu curso. Não se pretende extrapolar 30 dias 
de treinamento, salvo condições meteorológicas desfavoráveis para voo.

Caso seja possível realizar as operações de voo no período de 30 dias, o aluno terá 
completado toda a carga horária de seu curso. Portanto, o aluno chegará ao aeroclube, 
passará o período médio de 30 dias na instituição, e terá projetada toda sua escala de 
voo com horário de treinamento. Todo seu desenvolvimento se dará nesse  período.

- E para os alunos que não puderem realizar o curso de forma internato, man-
tendo-se 30 dias no Aeroclube de forma ininterrupta?

Para os alunos que não puderem ficar em condição de internato, o Aeroclube de Juiz 
de Fora irá disponibilizar uma aeronave, a mesma que será a aeronave reserva dos 4 
aviões que irão atender os alunos do formato internato. Essa aeronave só será utiliza-
da pelos alunos do curso contínuo quando todos os 4 aviões, disponibilizados a eles, 
estiverem em manutenção.

Os alunos que não podem se manter no Aeroclube por 30 dias consecutivos, são 
aqueles que só podem ir à instituição aos finais de semana, durante uma semana ou 
somente em um fim de semana, entre outros casos específicos. Para esse tipo de 
aluno, quando ele fechar com o aeroclube o contrato de treinamento, ele deverá 
informar quais são as datas disponíveis no momento do fechamento do contrato de 
treinamento para a criação da escala de voo.

- E se o aluno do curso de piloto privado não conseguir terminar o curso em 
30 dias? O que ele pode fazer?

Para o aluno que não terminar o curso de Piloto Privado em 30 dias, o prazo estabe-
lecido no contrato para que finalize o treinamento completo é de 180 dias, contados 
a partir do início da turma. Portanto, dentro desse período, ele precisa, por obrigação, 
finalizar as horas de voo para treinamento de Piloto Privado.
Não sendo possível finalizar o curso em 30 dias, o aluno é automaticamente realoca-
do para a turma seguinte para finalizar suas horas. Caso ele não possa ficar no Aero-
clube, será combinado uma nova escala, de acordo com a agenda do ACJF e as dispo-
nibilidade do aluno.
 
Caso o período de validade contratual para uso do credito de horas de voo seja ex-
trapolado, o aluno não perderá o credito junto ao aeroclube, porém, deixa de perce-
ber a relação credito x horas de voo, tendo descontado do seu montante o valor da 
hora da aeronave que utilizar no treinamento no momento em que realizar a opera-
ção.

- Quais aeronaves serão utilizadas no curso de piloto privado?

As aeronaves que serão utilizadas para o curso de PP são: Cessna 150 e Cessna 152

- Como será o curso de piloto comercial?

O curso de PC é dividido em duas fases. A primeira é visual, em que o aluno precisa 
voar 80 horas. Esse período deverá ser realizado dentro de 30 dias na modalidade 
internato. Uma mesma aeronave será utilizada por dois alunos, um de cada vez. O 
curso de PC também irá dispor de quatro aeronaves, com um avião de reserva para 
casos de manutenção. Também serão turmas mensais, e esses alunos conseguirão 
uma agilidade de escala para que voem no curso de PCA por 3 horas/ dia.

Considerada essa primeira parte do curso de PCA concluída, o aluno passa para a 
segunda parte que é a de Voo por Instrumento, em que ele irá voar 25 horas de 
simulador, 8 horas de monomotor IFR e mais 14 horas de multimotor IFR. Essa 
segunda parte também terá um período de 30 dias.
Juntando as duas partes do curso de PC, o aluno tem uma expectativa de finalização, 
dentro desse novo modelo que passa a ser aplicado pelo aeroclube, de 60 dias.

- Quais aeronaves serão utilizadas no curso de piloto comercial?

Já para o curso de Piloto Comercial, são utilizadas as aeronaves de maior porte, com 
mais complexidade e performance. Justamente porque o treinamento do curso de 
Piloto Comercial irá profissionalizar o aluno. Portanto, o aluno voará em aeronaves nas 
quais ele terá uma prossibilidade muito maior de encontrar no mercado de trabalho 
como piloto iniciante, como Tupi, Cessna 172, Corisco, Seneca entre outros aviões.

- E os alunos que não podem realizar o curso de piloto comercial no formato 
internato?

Nessas condições, também temos alunos que não podem ficar em sistema de inter-
nato. Então, eles seguem a mesma regra do curso para Piloto Privado. O aluno deverá 
informar ao Aeroclube quais são suas datas disponíveis, e nós vamos alocar uma 
escala para ele com a aeronave reserva.

- E se o aluno de piloto comercial não conseguir concluir o curso em 60 dias?
 
Se o aluno de PC, no formato internato, não puder concluir o curso dentro de
60 dias, ele segue a mesma situação de PP. O aluno será realocado na turma subse-
quente, se ele puder ficar. Caso ele não possa, ele será realocado em uma turma pos-
terior e terá que ser criado um acordo com disponibilidade do aeroclube e do aluno 
para ele poder concluir o curso. Vale lembrar que, para o curso de Piloto Comercial, a 
validade do contrato é de um ano (365 dias).

Caso o período de validade contratual para uso do credito de horas de voo seja extra-
polado, o aluno não perderá o credito junto ao aeroclube, porém, deixa de perceber a 
relação credito x horas de voo, tendo descontado do seu montante o valor da hora da 
aeronave que utilizar no treinamento no momento em que realizar a operação.
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- Como será a matrícula do aluno no Aeroclube ?

O aluno se matriculará no curso de Piloto Privado de Avião no Aeroclube, no modelo 
de internato e irá ingressar em uma turma, conforme cronograma. As turmas serão 
mensais e cada grupo será formado por 12 alunos. O curso prático dura, em média, de 
25 a 40 dias.
 
- Qual aluno tem direito a alojamento gratuito ?

Todo aluno que se matricular no Aeroclube no formato internato, e não residir em Juiz 
de Fora, terá direito a alojamento coletivo gratuito na instituição.

- Quantas aeronaves serão utilizadas em cada turma de piloto privado ?

Para cada turma, serão disponibilizadas 4 aeronaves, sendo, no máximo, 3 alunos para 
cada avião. Isto possibilitará ao aluno voar até 2 horas por dia, ou 2 missões por dia.

Considerando esse ritmo de aulas práticas, o aluno irá receber a escala de voo projeta-
da de todo o treinamento no início do seu curso. Não se pretende extrapolar 30 dias 
de treinamento, salvo condições meteorológicas desfavoráveis para voo.

Caso seja possível realizar as operações de voo no período de 30 dias, o aluno terá 
completado toda a carga horária de seu curso. Portanto, o aluno chegará ao aeroclube, 
passará o período médio de 30 dias na instituição, e terá projetada toda sua escala de 
voo com horário de treinamento. Todo seu desenvolvimento se dará nesse  período.

- E para os alunos que não puderem realizar o curso de forma internato, man-
tendo-se 30 dias no Aeroclube de forma ininterrupta?

Para os alunos que não puderem ficar em condição de internato, o Aeroclube de Juiz 
de Fora irá disponibilizar uma aeronave, a mesma que será a aeronave reserva dos 4 
aviões que irão atender os alunos do formato internato. Essa aeronave só será utiliza-
da pelos alunos do curso contínuo quando todos os 4 aviões, disponibilizados a eles, 
estiverem em manutenção.

Os alunos que não podem se manter no Aeroclube por 30 dias consecutivos, são 
aqueles que só podem ir à instituição aos finais de semana, durante uma semana ou 
somente em um fim de semana, entre outros casos específicos. Para esse tipo de 
aluno, quando ele fechar com o aeroclube o contrato de treinamento, ele deverá 
informar quais são as datas disponíveis no momento do fechamento do contrato de 
treinamento para a criação da escala de voo.

- E se o aluno do curso de piloto privado não conseguir terminar o curso em 
30 dias? O que ele pode fazer?

Para o aluno que não terminar o curso de Piloto Privado em 30 dias, o prazo estabe-
lecido no contrato para que finalize o treinamento completo é de 180 dias, contados 
a partir do início da turma. Portanto, dentro desse período, ele precisa, por obrigação, 
finalizar as horas de voo para treinamento de Piloto Privado.
Não sendo possível finalizar o curso em 30 dias, o aluno é automaticamente realoca-
do para a turma seguinte para finalizar suas horas. Caso ele não possa ficar no Aero-
clube, será combinado uma nova escala, de acordo com a agenda do ACJF e as dispo-
nibilidade do aluno.
 
Caso o período de validade contratual para uso do credito de horas de voo seja ex-
trapolado, o aluno não perderá o credito junto ao aeroclube, porém, deixa de perce-
ber a relação credito x horas de voo, tendo descontado do seu montante o valor da 
hora da aeronave que utilizar no treinamento no momento em que realizar a opera-
ção.

- Quais aeronaves serão utilizadas no curso de piloto privado?

As aeronaves que serão utilizadas para o curso de PP são: Cessna 150 e Cessna 152

- Como será o curso de piloto comercial?

O curso de PC é dividido em duas fases. A primeira é visual, em que o aluno precisa 
voar 80 horas. Esse período deverá ser realizado dentro de 30 dias na modalidade 
internato. Uma mesma aeronave será utilizada por dois alunos, um de cada vez. O 
curso de PC também irá dispor de quatro aeronaves, com um avião de reserva para 
casos de manutenção. Também serão turmas mensais, e esses alunos conseguirão 
uma agilidade de escala para que voem no curso de PCA por 3 horas/ dia.

Considerada essa primeira parte do curso de PCA concluída, o aluno passa para a 
segunda parte que é a de Voo por Instrumento, em que ele irá voar 25 horas de 
simulador, 8 horas de monomotor IFR e mais 14 horas de multimotor IFR. Essa 
segunda parte também terá um período de 30 dias.
Juntando as duas partes do curso de PC, o aluno tem uma expectativa de finalização, 
dentro desse novo modelo que passa a ser aplicado pelo aeroclube, de 60 dias.

- Quais aeronaves serão utilizadas no curso de piloto comercial?

Já para o curso de Piloto Comercial, são utilizadas as aeronaves de maior porte, com 
mais complexidade e performance. Justamente porque o treinamento do curso de 
Piloto Comercial irá profissionalizar o aluno. Portanto, o aluno voará em aeronaves nas 
quais ele terá uma prossibilidade muito maior de encontrar no mercado de trabalho 
como piloto iniciante, como Tupi, Cessna 172, Corisco, Seneca entre outros aviões.

- E os alunos que não podem realizar o curso de piloto comercial no formato 
internato?

Nessas condições, também temos alunos que não podem ficar em sistema de inter-
nato. Então, eles seguem a mesma regra do curso para Piloto Privado. O aluno deverá 
informar ao Aeroclube quais são suas datas disponíveis, e nós vamos alocar uma 
escala para ele com a aeronave reserva.

- E se o aluno de piloto comercial não conseguir concluir o curso em 60 dias?
 
Se o aluno de PC, no formato internato, não puder concluir o curso dentro de
60 dias, ele segue a mesma situação de PP. O aluno será realocado na turma subse-
quente, se ele puder ficar. Caso ele não possa, ele será realocado em uma turma pos-
terior e terá que ser criado um acordo com disponibilidade do aeroclube e do aluno 
para ele poder concluir o curso. Vale lembrar que, para o curso de Piloto Comercial, a 
validade do contrato é de um ano (365 dias).

Caso o período de validade contratual para uso do credito de horas de voo seja extra-
polado, o aluno não perderá o credito junto ao aeroclube, porém, deixa de perceber a 
relação credito x horas de voo, tendo descontado do seu montante o valor da hora da 
aeronave que utilizar no treinamento no momento em que realizar a operação.
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