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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-101-05 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Aprovação de Grande Modificação ao Projeto de Tipo e Emenda ao CT. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável.  

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha as atividades do processo: “Planejar processo de certificação de tipo” quando 

se trata de Grandes Modificações e Emenda ao CT contido no MPR/SAR-101 Certificação de 

Projeto de Produto Aeronáutico.  

4. OBJETIVO 

Orientar sobre as atividades relativas às análises técnicas e procedimentos administrativos oriundos 

do processo de aprovação de grandes modificações ao projeto de tipo e emenda ao CT, classificado 

conforme RBAC 21.93. 

5. APLICABILIDADE 

Esta instrução aplica-se aos servidores da GGCP quando atuando em processos de pedido de grande 

modificação ao projeto de tipo e emenda ao CT a serem analisados pelos servidores da Gerência-

Geral de Certificação de Produtos – GGCP. 

Ela não será utilizada para Atividades Autorizadas, Revisões de AFM sem DCA associada (AFM 

Stand Alone) e Planos de Certificação de novos modelos de aeronaves, cujos processos estão 

estabelecidos em outros documentos específicos. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

AA Atividade Autorizada 

AFM Aircraft Flight Manual 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CAA Civil Aviation Authority 

CAI Certification Action Item 

CRI Certification Review Item 

CT Certificado de Tipo 

DCA Design Change Application 

DoC Declaration of Compliance 

EA Especificação de Avião 
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EASA European Aviation Safety Agency 

EEI Área de Estruturas e Interiores 

EMP Área de Sistemas Mecânicos e Propulsão 

ESS Área de Sistemas Elétricos e Software 

EVI Área de Voo e Integração de Sistemas 

FAA Federal Aviation Administration 

FCAR Ficha de Controle de Assuntos Relevantes 

GCEN Gerência de Engenharia de Produto 

GCPR Gerência de Programas de Certificação 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GPC Coordenador de Programas de Certificação 

IP Issue Paper 

ICA Instructions for Continued Airworthiness 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MMEL Master Minimum Equipment List 

MoC Mean of Compliance 

MPG Maintenance Planning Guide 

MPR Manual de Procedimentos 

MRBR Maintenance Review Board Report 

PCP Profissional Credenciado em Projeto 

PCR Plano de Certificação do Requerente 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SEI! Sistema Eletrônico de Informações 

SoC Statement of Compliance 

SRM Structural Repair Manual 

TC Type Certificate 

TGL Temporary Guidance Leaflet 

TSO Technical Standard Order 

VCR Verificação de Cumprimento com o Requisito 

6.2. Definições 

Atividade Autorizada - AA. É uma atividade cujo o processo é previamente estabelecido entre 

autoridade e requerente almejando um aumento nas atividades delegadas.  Modificações ao projeto 

de tipo e emendas ao CT relacionadas com uma Atividade Autorizada são conduzidas e gerenciadas 

utilizando, majoritariamente, auxílio de PCP e o envolvimento direto da ANAC é baixo. As 

atividades autorizadas são escolhidas com base na experiência do requerente na condução e 

certificação de determinadas modificações. 
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Design Change Application – DCA. É um documento que formaliza o requerimento do pedido de 

Grande Modificação ao Projeto de Tipo e Emenda ao CT e a data do requerimento tem efeito para 

definição da base de certificação.  

A critério e avaliação da ANAC os requerentes podem possuir procedimentos aceitos pela ANAC 

que definem classificação e processo de verificação de grandes modificações ao projeto de tipo. A 

ANAC reterá a verificação da classificação de grandes modificações potenciais para serem 

significativas conforme procedimentos do RBAC 21.101. 

A DCA é utilizada como Plano de Certificação do Requerente - PCR e requerimento de grandes 

modificações em projetos de tipo. A DCA, conforme pedido no RBAC 21.97, descreve o escopo da 

modificação, sua classificação, as áreas afetadas, proposta de base de certificação, bem como 

relaciona os documentos aplicáveis, requisitos afetados, meios de cumprimento e os PCP sugeridos 

para participação nas atividades da modificação. 

Plano de Certificação do Requerente - PCR. É o instrumento segundo qual o requerente deve 

submeter dados a fim de atender o RBAC 21.97(a). Segundo MPR-101, para a certificação de tipo 

de qualquer projeto, o requerente deve submeter à ANAC um plano de certificação (PCR). O PCR 

deve ser submetido no início do processo de certificação de tipo e atualizado no decorrer do 

processo. A extensão e o detalhamento do PCR deverão ser suficientes para estabelecer a 

viabilidade do cronograma proposto pelo requerente. 

Proposta de Revisão de AFM sem DCA associada (AFM Stand Alone). Uma revisão de AFM 

sem DCA associada é uma emenda ao certificado de tipo ocasionada pela alteração do AFM que 

não afeta fisicamente a aeronave, porém necessita de cumprimento com requisitos de certificação, 

podendo ser necessária a execução de ensaios e a revisão ou elaboração de documentos para 

aprovação dessa respectiva emenda ao CT. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 RBAC 21 – Procedimento de Certificação de Produto Aeronáutico 

 MPR/SAR-101 - Certificação de Projeto de Tipo Brasileiro  

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Análise do PCR 

8.1.1. Recebimento do pedido de Grande Modificação ao Projeto de Tipo 

De acordo com o RBAC 21.97, um requerimento deve ser submetido para a ANAC para aprovação 

de uma grande modificação. O pedido de grande modificação ao projeto de tipo é protocolado e 

enviado para a ANAC via e-mail para a secretaria da GGCP, para o GPC e para o e-mail 

dca@anac.gov.br.   

Esse pedido de grande modificação pode ser do tipo DCA (Requerimento de emenda ao CT), AA 

ou revisão de AFM sem DCA associada. O pedido de grande modificação de tipo e emenda ao CT é 

recebido através da secretaria da GCPR, que faz o devido cadastro nos sistemas vigentes e 

encaminha para o GPC responsável pelo projeto de tipo que está sendo modificado. 

8.1.2. O que fazer ao receber um PCR?  

mailto:dca@anac.gov.br


03/05/2017 101-05 Revisão 00 
 

Origem: SAR ANAC Página 4 de 14 
 

O GPC deve avaliar o PCR contido na DCA para dar início às atividades de certificação e definir, 

conforme aplicável, o envolvimento da autoridade para as atividades de certificações listadas na 

DCA. Essa atividade depende de uma análise técnica que pode acontecer em várias etapas. 

O GPC é o responsável por gerenciar o processo da DCA na ANAC e monitorar os recursos 

necessários para condução adequada do processo de DCA. O GPC também é responsável por 

fornecer o status das ações ao requerente e pactuar prazos de acordo com a realidade dos recursos, 

envolvimento e demandas existentes. 

8.1.3. Análise preliminar de uma DCA 

O GPC, de posse do PCR, faz uma análise preliminar da modificação para avaliar quais as áreas da 

ANAC serão consultadas para dar parecer sobre o plano. O GPC então distribui para os líderes das 

áreas afetadas da GCEN (EEI, EMP, ESS e EVI) e/ou áreas da GCPR conforme aplicável. O GPC é 

também responsável pela avaliação da significância da modificação perante o RBAC 21.101. 

8.1.4. Responsabilidade sobre a distribuição de uma DCA 

Os líderes das áreas afetadas devem apresentar ao GPC parecer sobre o plano e sugestão de 

envolvimento para as atividades da DCA. Para tal, podem distribuir a DCA para comentário dos 

especialistas ou utilizar outro procedimento específico da área. Ao finalizar a análise, o GPC deve 

ser comunicado e receber o parecer através do meio combinado entre as partes.  

Para execução dessas tarefas, os líderes podem pedir ao GPC documentos ou esclarecimentos 

julgados necessários para a definição adequada do envolvimento. 

8.1.5. Análise técnica de uma DCA 

Na análise da DCA devem considerados pontos listados a seguir: 

a) A classificação da modificação está correta? 

b) A base de certificação está adequada perante análise do RBAC 21.101? 

c) Na sua tecnologia e no melhor do seu conhecimento, os requisitos apresentados como afetados 

estão contemplados na DCA? Estão completos? 

d) As modificações apresentadas contêm algum item ou função não usual, ou é a primeira vez que o 

requerente está lidando com esse item de certificação? 

e) Requer complementação da base de certificação (Condição Especial, Nível Equivalente de 

Segurança ou Isenção)? 

f) Existe instrução da ANAC ou de outras autoridades (memorandum, order, TGL, IP, CRI, etc) 

que possa ser aplicável a esta modificação? FCAR ou CAI são pertinentes? 

g) Os meios de cumprimento são coerentes com aqueles aplicados na certificação original ou 

modificações similares? O que está sendo proposto atende o requisito em sua totalidade (análise, 

similaridade, ensaio, etc)? 

h) Existem itens que devam ser retidos pela ANAC? 

i) Os profissionais credenciados envolvidos estão habilitados para a função proposta? 

j) A DCA define adequadamente as modificações associadas? 
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k) A DCA define adequadamente a documentação afetada a ser aprovada (EA, AFM, MRBR, 

MMEL, SRM, etc.)?  

l) Quais tecnologias afetadas são necessárias para efetuar análise da DCA? 

8.1.6. O que o GPC deve fazer ao receber comentários? 

Os níveis de envolvimento nos requisitos, os envolvimentos nas atividades de certificação e os 

pareceres propostos pelas áreas são avaliados pelo GPC.  

É de responsabilidade do GPC, tendo como base a consolidação das análises efetuadas pelas áreas, 

efetuar a análise final do plano e determinação do envolvimento da ANAC nas atividades da DCA.  

8.1.7. Formalização da análise do PCR 

Com base nas informações obtidas das diversas áreas, o GPC formaliza no Formulário de Análise 

de Modificação (F-200-18), o envolvimento da ANAC e as ações necessárias para correção do 

plano quando aplicável. 

Esse formulário é então cadastrado no sistema vigente pela secretaria da GGCP como um parecer e 

enviado ao requerente, oficializando a análise do plano. O F-200-18 também serve para documentar 

o envolvimento da ANAC nas atividades de certificação da modificação. 

8.1.8. Aceitação do PCR 

Um PCR será aceito quando não houver comentários que impliquem na correção do plano. Neste 

caso ele também passa a ser o plano de certificação da autoridade. 

Um PCR será aceito com restrições quando houver comentários que impliquem na correção do 

plano, como por exemplo, algum esclarecimento para melhor entendimento da modificação, quando 

estiver faltando referência de algum relatório, etc. 

Quando o plano for aceito com restrições é necessário que o requerente faça as correções solicitadas 

e submeta nova revisão do plano para avaliação da ANAC antes da aprovação final da modificação. 

Uma vez submetida nova revisão, somente a análise das alterações solicitadas ao plano será 

efetuada.  

O PCR será considerado “não aceito” quando as informações contidas no plano de certificação não 

permitirem o entendimento mínimo da modificação em alguma tecnologia ou sua base de 

certificação não estiver completa. 

Quando um plano for considerado não aceito é necessário que o requerente faça as correções 

solicitadas e submeta nova revisão do plano para avaliação da ANAC antes da aprovação final da 

modificação.  

Uma vez submetida nova revisão, um novo processo de análise do plano será efetuado.  

8.1.9. O que é Nível de Envolvimento em requisitos afetados de uma DCA? 

Nível de envolvimento é a definição da participação da ANAC ou PCP em atividades com o 

propósito de verificação de cumprimento de requisito e deve seguir a metodologia vigente.  

8.1.10. Quais são os Níveis de Envolvimento utilizados em requisitos afetados por uma DCA? 
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Nível de envolvimento alto e nível de envolvimento baixo. 

Nota: Para revisões de AFM, os níveis de envolvimento são definidos e avaliados em procedimento 

específico, diferente do apresentado nesta ITD. 

8.1.11. O que indicam os níveis de envolvimento relacionados acima no processo de DCA? 

Nível de Envolvimento Alto. Ocorre quando for requerido o envolvimento direto em pelo menos 

uma das aprovações das atividades relacionadas com a VCR almejada. 

Nível de Envolvimento Baixo. Ocorre quando as aprovações de todas as atividades relacionadas 

com a VCR almejada podem ser delegadas a uma pessoa física credenciada ou pessoa jurídica 

credenciada, ou seja, utilizando o envolvimento indireto da ANAC. 

8.1.12. O que significa “Envolvimento” para as atividades de uma DCA? 

Significa a forma e os recursos utilizados para aprovação de dados técnicos que almejam uma VCR, 

podendo ser classificado como “Direto” ou “Indireto”. 

Envolvimento Direto. Para atividades tidas como envolvimento direto, as aprovações dos dados 

técnicos relacionados com uma VCR são feitas diretamente pelos especialistas da ANAC, ou seja, é 

uma atividade de certificação pela cuja aprovação é retida diretamente pela ANAC. 

Envolvimento Indireto. Para atividades tidas como envolvimento indireto, as aprovações dos 

dados técnicos relacionados com uma VCR são feitas diretamente por profissionais credenciados, 

desde que corretamente designados e qualificados, ou seja, é uma atividade de certificação cuja 

aprovação é avaliada indiretamente pela ANAC. 

8.1.13. É possível definir “Envolvimento” para atividades em PCR que não foram aceitos? 

Sim, desde que as atividades para quais foram definidos os respectivos “Envolvimentos” não 

tenham relação direta com os motivos da não aceitação do plano. 

8.2. Execução e acompanhamento das atividades previstas no PCR 

8.2.1. O que acontece após a formalização da análise de um plano? 

Uma vez definido os níveis de envolvimento em requisitos e os respectivos envolvimentos nas 

atividades de certificação, o requerente apresenta o resultado da execução as atividades previstas no 

plano, essa é a fase de demonstração do cumprimento com os requisitos afetados pela modificação. 

São gerados documentos e realizados ensaios que demonstrem cumprimento com os requisitos. 

Estes serão avaliados pela ANAC conforme os “Envolvimentos” estabelecidos nos formulários F-

200-18. 

8.2.2. “Envolvimentos” previamente definidos deixam de estar válidos em uma nova revisão de 

plano? 

Não, os “Envolvimentos” definidos nas revisões anteriores da DCA permanecem válidos, exceto se 

a ANAC dispor em contrário em parecer mais recente.  

8.2.3. “Envolvimentos” em atividades de uma DCA podem ser alterados? 
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Para quaisquer envolvimentos estabelecidos, a ANAC poderá aumentar ou diminuir a sua 

participação nas atividades de acordo com o andamento do processo de certificação. Atividades que 

não foram consideradas críticas no início do processo podem apresentar riscos que requerem 

mudanças no Envolvimento da ANAC. 

8.2.4. O que deve ocorrer após a conclusão de todas as atividades de uma DCA? 

Uma Declaração de Cumprimento com os Requisitos (DoC - Declaration of Compliance) deve ser 

emitida pelo requerente e submetida à ANAC.  

8.2.5. O que deve ocorrer após a aprovação de todos os documentos relacionados com a DCA? 

O GPC, em coordenação com o requerente, efetuará uma verificação geral de todos os itens da 

DCA, para que ela possa ser aprovada. Um guia para essa verificação está descrito em 8.3 desta 

ITD.  

8.3. Aprovação da grande modificação 

8.3.1. Quem é o responsável pela aprovação de uma DCA? 

O GCPR é o responsável pela emissão da aprovação de uma DCA, podendo embasar-se na análise 

final efetuada pelo GPC.  

Um modelo de ofício de aprovação está apresentado no APÊNDICE 2 desta ITD. 

8.3.2. O que o GPC deve verificar antes de propor ao GCPR a aprovação de uma DCA? 

O GPC, antes de propor ao GCPR a aprovação da DCA, deve analisar, quando aplicável, se: 

a) A última revisão do plano da modificação foi aceita; 

b) Foi emitida a DoC pelo requerente; 

c) Todos os dados técnicos de certificação estão aprovados e cadastrados na ANAC conforme 

envolvimento e profissionais credenciados estabelecidos; 

d) Todas as FCAR relacionadas com a modificação estejam fechadas em estágio 4 e publicadas; 

e) Todos os CAI relacionados com a modificação estão fechados; 

f) A proposta de revisão do AFM está aprovada pela ANAC; 

g) Os itens TSO classificados conforme documento aplicável estão validados pela ANAC; 

h) A proposta de revisão da MMEL foi submetida e analisada pela ANAC; 

i) As ICA afetadas pela modificação foram submetidas e aceitas pela a ANAC; 

j) O cronograma de inclusão das tarefas no MRBR/MPG foi submetido; 

k) A proposta de alteração da EA foi submetida; 

l) A modificação de motor e/ou hélice está aprovada; 

m) O TC do motor está validado pela ANAC; 

n) As AA associadas com a DCA estão encerradas; 

o) Os pré-requisitos da modificação estão aprovados; 

p) As versões dos documentos estão compatíveis com o plano da modificação? (Modification 

Summary) 
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q) Existem solicitações ou delegações de outras autoridades. 

 

Nota: Para facilitar o controle dos itens para aprovação da modificação o GPC pode utilizar como 

referência o checklist do APÊNDICE 1. 

8.4. DCA para autoridade estrangeira 

Uma DCA para autoridade estrangeira é uma DCA cujo escopo é adequado para cumprir com os 

requisitos de certificação de uma autoridade estrangeira. Ela é protocolada na autoridade estrangeira 

e, geralmente, também na ANAC. 

8.4.1. Por que DCA para autoridades estrangeiras podem ser analisadas também na ANAC? 

Por exigência de acordos bilaterais, geralmente, autoridades estrangeiras validam apenas as 

modificações que foram previamente aprovadas pela ANAC, daí a necessidade do protocolo na 

ANAC.  

8.4.2. Por que o requerente submete uma DCA para autoridade estrangeira mesmo quando existe 

uma DCA ANAC equivalente? 

Porque os acordos bilaterais e acordos entre autoridades exigem a aprovação da DCA também na 

autoridade estrangeira para certos tipos de modificações caso se queira operar no exterior aeronave 

com a respectiva grande modificação incorporada. 

8.4.3. Como saber se a DCA deve ser aprovada no exterior ou a aprovação ANAC pode ser aceita 

pela autoridade estrangeira? 

Requerente e as autoridades aeronáuticas possuem procedimentos mútuos sobre aceitação ou 

aprovação de grandes modificações, dependendo da modificação e da autoridade. Esses 

procedimentos estabelecem critérios para a classificação de modificações e determinam qual 

autoridade é responsável pela aprovação ou aceitação da aprovação da respectiva DCA. 

8.4.4. A ANAC pode ser acionada para dar posicionamento, dar VCR em requisitos ou mesmo 

aprovar uma DCA de autoridade estrangeira? Como a ANAC é envolvida nesses casos? 

Sim, e via de regra é o que ocorre. A ANAC é envolvida por meio da solicitação da autoridade 

estrangeira de posição ANAC, de VCR, ou mesmo por solicitação de aprovação em nome da 

autoridade estrangeira. 

8.4.5. Como a ANAC age nos casos de solicitação de autoridade estrangeira? 

Solicitação de posição ANAC: O GPC recebe o pedido da autoridade estrangeira e é responsável 

por obter, em coordenação com a engenharia, a posição ANAC para as atividades da DCA em 

questão. 

Verificação de Cumprimento de Requisitos Estrangeiros: Ao receber uma delegação de VCR de 

autoridade estrangeira, o GPC, em coordenação com a GCEN, avalia o cumprimento dos requisitos 

estrangeiros. O documento que atesta esse cumprimento é chamado Statement of Compliance - SoC, 

e é emitido pelo Gerente de Programa - GCPR, este pode basear-se na análise do GPC e na 

respectiva DoC de Requisitos Estrangeiros emitida pelo requerente. Um modelo de SoC para DCA 

de autoridade estrangeira com ofício de encaminhamento está disponível no APÊNDICE 3 desta 

ITD. 
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A grande semelhança entre requisitos das autoridades possibilita uma análise mais simplificada da 

DCA estrangeira, uma vez que os cumprimentos dos requisitos semelhantes já foram avaliados na 

época da aprovação da DCA ANAC. 

Para o caso de requisitos ou atividades não semelhantes na DCA estrangeira, o mesmo processo 

referente às análises das DCA brasileiras contidos nesta ITD são aplicáveis à DCA estrangeira. 

Nota: caso haja proposta de revisão de AFM associada à modificação dedicada à autoridade 

estrangeira, a mesma tem que estar aprovada antes da emissão do SoC. 

Aprovação em nome da autoridade estrangeira (on behalf): Esse caso ocorre quando a 

autoridade estrangeira já avaliou o cumprimento dos requisitos por parte do requerente e necessita 

que a formalização da aprovação seja feita pela ANAC. A ANAC responde a demanda com um 

ofício de aprovação da DCA estrangeira emitido pelo GCPR em um processo mais simplificado. 

8.5. Ferramentas de controle utilizadas no processo de DCA 

8.5.1. Como é feito o gerenciamento das DCA protocoladas na ANAC?  

É feito utilizando ferramentas eletrônicas e físicas de gestão, banco de dados e arquivamento.  

8.5.2. Quais ferramentas estavam em uso no processo de DCA na época de publicação desta ITD? 

O SharePoint, o banco de dados da intranet SAR, o SEI!, e a Biblioteca Eletrônica.  

8.5.3. Por que utilizar tais ferramentas? 

Para a melhor gestão e controle do processo de DCA. 

8.5.4. Quando o uso apropriado dessas ferramentas é obrigatório pelos servidores da GCPR? 

Quando requisitado for pela GCPR. 

8.5.5. Como utilizar apropriadamente tais ferramentas? 

Através do conhecimento, treinamento e correta inserção de dados nelas. É de responsabilidade de 

cada servidor requisitado buscar o conhecimento necessário para efetuar o correto uso e devido 

preenchimento de dados nas ferramentas de gestão. 

8.6. Considerações finais 

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação deve prevalecer o documento de hierarquia 

maior, ou o mais recente. Para casos omissos, o GCPR deliberará conforme o caso.  

9. APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - Checklist para aprovação de modificação e emenda ao CT. 

APÊNDICE 2 - Modelo de ofício de aprovação de DCA. 

APÊNDICE 3- Modelo de SoC com ofício de encaminhamento para DCA de autoridade 

estrangeira. 

 

03 de maio de 2017 
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Cesar Rodrigues Hess 

Gerente de Programas de Certificação
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APÊNDICE 1 - Checklist para aprovação de modificação e emenda ao CT 

PROGRAMA:  PLANO DE CERTIFICAÇÃO Nº:  

TÍTULO:  
Nº PROCESSO SEI!:  

 CHECKLIST PARA APROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO E EMENDA AO CT 
 1.  A última revisão do plano da modificação foi aceita? (Identifique parecer de aceitação) 

 
 

 
2.  Foi emitida a Declaração de Cumprimento com os Requisitos - DoC? (Identifique) 

 

 3.  Todos os dados técnicos de certificação estão aprovados e cadastrados na ANAC conforme envolvimento e 
profissionais credenciados estabelecidos? (Identifique os com pendência) 

 
 

 

4.  
Todas as FCAR relacionadas com a modificação estejam fechadas em estágio 4 e publicadas? (Identifique) 
     
 

 
5.  Todos os CAI relacionados com a modificação estão fechados? (Identifique) 

      
 

 
6.  A proposta de revisão do AFM está aprovada pela ANAC? (Identifique o AFM) 

 

 
7.  Os itens TSO classificados conforme documento aplicável estão validados pela ANAC? (Identifique) 

 

 8.  A proposta de revisão da MMEL foi submetida e analisada pela ANAC? (Identifique) 
 

 9.  As ICA afetadas pela modificação foram submetidas e aceitas pela a ANAC? (Identifique) 
 

 
10.  O cronograma de inclusão das tarefas no MRBR/MPG foi submetido? 

 

 
 

11.  A proposta de alteração da Especificação de Aeronave - EA foi submetida? 
 

 12.  A modificação de motor e/ou hélice está aprovada? 
 

13.  

 

O TC do motor está validado pela ANAC? 
 

14.  As Atividades Autorizadas (AA) associadas com a DCA estão encerradas? (Identifique) 

15.  Os pré-requisitos da modificação estão aprovados? 

16.  

 

As versões dos documentos estão compatíveis com o plano da modificação? (Identifique o Modification Summary) 
 

17.  

 

Existem solicitações ou delegações de outras autoridades? (Identifique cartas e autoridades) 

 Delegação FAA: 

 Delegação EASA: 

 Outras solicitações: 

18.  Emitir: 

 Aprovação ANAC         SoC FAA           SoC EASA         Outros documentos (Identifique): 

 

19.  Elaborado por: 

Conferido por:  

Assinatura GPC: 
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APÊNDICE 2 - Modelo de ofício de aprovação de DCA em inglês 

 

Of. no xxx/20XX/GGCP/SAR 

      São José dos Campos, DD [month] 20xx. 

 

 

To Sir, 

Applicants’s Responsable 

Title 

Company’s Name 

Company Adreess 

CEP xxxxx-xxx – City – State 

 

 

Assunto: Aircraft model – Post-TC activity  

 Approval of DCA [# DCA] /ANAC [DCA protocol DCA], Revision X. 

 

Ref.: 1- Declaration of Compliance no xxx-xx de [day] [month] [year] (DoC’s protocol); 

 2- Modification Summary nº xxxx-xx, dated [day] [month] [year]. 

  

 

Dear Sir, 

 

1. In attention to the document referred above, ANAC approves the change submitted 

by DCA no. [#DCA], Revision X, entitled “[DCA Title]. 

 

2. Mr. [PCM’s Name] is the Program Certification Manager assigned for this program. 

For additional information on this subject, he may be contacted directly by phone at [PCM’s Phone] 

or by email at [PCM’s e-mail]. 

Yours sincerely, 

 

 

[Program Manager’s name] 

Manager - Program Management Branch 

 
       

            

 

   

 

 

e-mail.requerente@empresa.com.br 

coordenador.requerente@empresa.com.br 

credenciamento.requerente@empresa.com.br 
GPC@anac.gov.br  

dca@anac.gov.br 

 

 

 

 

mailto:adm.credenciamento@embraer.com.br
mailto:certif@embraer.com.br
mailto:kety.bussolo@embraer.com.br
mailto:daniel.pessoa@anac.gov.br
mailto:marcelo.magalhaes@anac.gov.br
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APÊNDICE 3 - Modelo de SoC com ofício de encaminhamento para DCA de 

Autoridade Estrangeira 

 
Of. xxx/2015/GGCP/SAR-ANAC 

São José dos Campos, DD [Month] 20xx. 

Mr. [Authority Responsible] 

[Title], [Branch] 

CAA [Civil Aviation Authority] 

[Adress] 

[PO Box] [City], [State] 

[Country] 

 

 

Subject: [Aircraft model] ANAC Statement(s) of Compliance for DCA(s): [No. DCA]/[CAA], 

Revision X. 

 

Ref.:  Applicant’s Declaration of Compliance  nº [xx] de [Day] [Month] [Year]. 

 

Enclosure: ANAC Statement(s) of Compliance, dated xx [Month] 2015. 

 

 

Dear Sir, 

 

1. Please find enclosed the ANAC Statement of Compliance for the DCA: [xxxx-xxx-

xxxxx/CAA, Revision X, entitled “[DCA Title]”. 

 

2. Mr. [ANAC PCM] is the Program Certification Manager assigned for this program. For 

additional information on this subject, he may be contacted directly by telephone at 55 (12) 3203-xxxx or by 

email at  

 
 Yours sincerely,  

 

 

[Program Manager’s name] 

Manager - Program Management Branch  

 
  coordenador.requerente@empresa.com.br 
  credenciamento.requerente@embraer.com.br 

  CAA.PCM@aa.gov 

                        dca@anac.gov.br 

 

 

 
 
 

 

 

 

mailto:certif@embraer.com.br
mailto:kety.bussolo@embraer.com.br
mailto:Kathrine.Rask@faa.gov
mailto:marcelo.magalhaes@anac.gov.br
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ANAC Statement of Compliance 

 

“[DCA Title]” 
DCA xxxx-xxx-xxxxx-xxxx/CAA, Revision X 

 
 
In accordance with the bilateral agreement with the [Civil Aviation Authority] of the [Country of 
CAA], the Brazilian Type Certification Authority (ANAC) certifies that the [DCA classification] above 
mentioned has been examined, tested and found to comply with the [CAA] certification basis as 

defined in [CAA] Type Certificate Data Sheet No. XXXXXX. 
 

ANAC considers that no features or characteristics are found which make the [aircraft models] 
unsafe, when equipped with the modifications defined by this DCA, provided they are operated and 
maintained in accordance with the instructions and limitations as defined in the corresponding 
approved documentation. 
 
 
 
 Date: São José dos Campos, xx [Month] 20xx. 
 

Ref.:  1 DCA xxxx-xxx-xxxxx/CAA Revision X, dated xx [Month] 20xx;    
2. CAA Delegation Letter XXXXX, dated xx [Month] 20xx, [project number at CAA];  

3. Applicant Declaration of Compliance XXXX-xx, dated xx [Month] 20xx. 
 

Signed for ANAC:  
 
 
 

[Manager’s name] 
Manager - Program Management Branch 

 

 


