
Comunicado oficial do chefe do 
Comitê de Equipamentos e Manutenção 

(CEM),  da Confederação Brasileira de 
Paraquedismo (Cbpq). 

 
 
Olá a todos, mais uma vez é com muito orgulho que venho apresentar as atualizações e novos trabalhos do CEM. 
 
Já estão disponíveis para download os documentos mais recentes do CEM,  material resultante de muito trabalho e dedicação, 
descritos em lista abaixo: 
 

 Check List    - ( check list de recertificação de sistemas , completo e de uso variado). 

 Código de Ética e Conduta 

 Nova versão das Normas Regulamentos e Procedimentos 

 Regimento Interno 

 Ficha de cadastro junto ao CEM 

 Termo de comprometimento para com as Normas, Regulamentos, Procedimentos, Regimento Interno e Código de 
Ética e Conduta do CEM. 

 
Os documentos estão dispostos no site da CBPq- Comitês - CEM...   Link direto ----->     https://www.cbpq.org.br/comites/cem 
 
 
Todos esses documentos estão ainda em sua primeira versão, terão alterações , inclusões e exclusões de conteúdos ou suas 
partes, mas já passam a valer como documentos oficiais do CEM e devem portanto obrigatoriamente ser lidos, compreendidos 
e respeitados por todos os profissionais informais da área de dobragem, inspeção e manutenção de paraquedas de uso no 
Paraquedismo Brasileiro, por profissionais que possuem interesse em obtenção a licença profissional emitida pelo CEM. 
 
Próximas etapas: 
 

1. Estamos no momento trabalhando na criação das provas teóricas que serão aplicadas aos candidatos alem da criação 
dos relatórios de acidentes ou incidentes, relatório de denúncias, relatório anual de comprovação de atividade, 
dentre outros vários documentos. 

2. Após o término de primeira versão de toda documentação se iniciará a execução de um workshop fechado aos 
profissionais já anteriormente cadastrados junto ao CEM como atuantes informais ( perante ao comitê ). 

3. Execução da prova prática, oral e escrita à estes profissionais já cadastrados anteriormente como atuantes no Brasil. 
4. Protocolação de toda documentação e emissão de licença profissional. 
5. Inicio dos processos de avaliação e formação de novos profissionais. 

 
 

Lembrando que todos os profissionais do paraquedismo poderão solicitar alterações, inclusões ou exclusões dos documentos 
do CEM, através de solicitação enviada ao Chefe do Comitê, o qual solicitará votação dos membros do comitê e a resposta 
será dada com o aceite ou reprova e sua devida explicação. 
Discussões, criticas ou sugestões sobre qualquer parte que tenha como referência o Comitê não serão respondidas em listas 
nacionais, pois elas devem ser devidamente formalizadas  e enviadas ao Comitê. 
 
Qualquer dúvida entre em contato com o chefe do comitê via e-mail -  nykolas@terra.com.br 
 
Muito obrigado pela compreensão de todos e que comecem os estudos das documentações dispostas. 

 
 
 
 

Nykolas Montebugnoli ( To ligado ) 
Chefe do Comitê de Equipamentos e Manutenção da CBPq. 
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