
 

Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-101-08 (Revisão 05)  

I.   TÍTULO
Instrução de trabalho para Análise e Elaboração de Planos de Certificação

 
II.   CANCELAMENTO

Não aplicável.
 
III.   REFERÊNCIAS

Esta instrução detalha atividades do processo “Planejar Processo de Certificação de Tipo”. Estes processos estão contidos no MPR/SAR-
101.

 
IV.   OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer orientações gerais, conteúdo e processo para aprovação de um Plano de Certificação Específico do
Programa (PCEP), um Plano de Certificação do Requerente (PCR) e um Plano de Certificação da Autoridade (PCA).

 
V.   APLICABILIDADE

Esta ITD se aplica aos servidores da GCPP envolvidos nos processos de Certificação de Tipo, Certificação Suplementar de Tipo e suas
emendas.

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
6.1.   Siglas

 
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
CAI Certification Action Item
CT Certificado de Tipo
FCAR Ficha de Controle de Assuntos Relevantes
GCPP Gerência de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico
GTEN Gerência Técnica de Engenharia de Produto
GTEV Gerência Técnica de Engenharia de Voo
GTPR Gerência Técnica de Programas de Certificação
IFR Instrument Flight Rules
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MoC Means of Compliance
MPR Manual de Procedimentos
PCA Plano de Certificação da Autoridade
PCEP Plano de Certificação Específico do Programa
PCP Profissional Credenciado em Projeto
PCR Plano de Certificação do Requerente
PMBOK® Project Management Body of Knowledge
RBAC Regulamento Brasileiro de Aviação Civil
RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica
VCR Verificação de Cumprimento de Requisito
VFR Visual Flight Rules

 

6.2.   Definições
Plano de Certificação Específico do Programa (PCEP): O PCEP é um documento que define a forma com que a ANAC e o requerente

irão conduzir a certificação de aeronaves, motores ou hélices, de acordo com o RBAC 21. Ele prevê a liberdade acordada para inovar e atender as
necessidades específicas da certificação de um programa a ser desenvolvido entre o requerente e a ANAC e, portanto, não limita a condução do
processo. Ele estabelece os fundamentos para que se desenvolva uma relação de confiança, liderança, trabalho em equipe e práticas de gestão eficientes
e dá condições à ANAC e ao requerente de aperfeiçoar o processo de certificação focando nos itens de certificação mais relevantes para a agência.

Plano de Certificação do Requerente (PCR): O PCR é o documento ou conjunto de documentos que descreve o projeto de tipo ou sua
modificação e a forma com que o requerente planeja demonstrar cumprimento com os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis.

Plano de Certificação da Autoridade (PCA): O PCA é um documento vivo utilizado pela autoridade de aviação civil como plano de
gerenciamento do projeto. Ele determina como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado no âmbito da ANAC. A critério da ANAC,
o PCA também engloba elementos ou mesmo a integralidade dos conteúdos do PCR e/ou PCEP e registra o nível de envolvimento da autoridade nas
atividades de certificação.

Nível de Envolvimento: Nível de Envolvimento é a definição da participação da autoridade e de seus credenciados em atividades com o
propósito de verificação de cumprimento de requisito. A definição de nível de envolvimento da autoridade é feita utilizando-se primariamente o critério
de novidade, criticidade, desempenho do requerente ou outros, conforme estabelecido na ITD-101-03.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

RBAC 21 Procedimentos de Certificação de Produto Aeronáutico
MPR/SAR-101 Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico



 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
   8.1.   Plano de Certificação Específico do Programa (PCEP)
   8.1.1.  Descrição do PCEP

O PCEP estabelece os processos de trabalho e define a metodologia que será utilizada para o planejamento e a troca de informações para
que se obtenha sucesso no processo de certificação.

O PCEP estabelece os fundamentos para que se desenvolva uma relação de confiança, liderança, trabalho em equipe e práticas de gestão
eficientes. O PCEP dá condições à ANAC, ao requerente e às suas equipes de aperfeiçoar o processo de certificação focando nos itens de certificação
mais relevantes para a agência.

O objetivo do PCEP é estabelecer um processo de certificação viável e conciso que resulte em:

Aprovar o projeto de tipo de forma eficiente e dentro do prazo;
Ter claramente definidos e entendidos os papéis e responsabilidades dos participantes no processo de certificação;
Identificar e definir prontamente a base de certificação; e
Ajustar os processos com o objetivo de intensificar uma abordagem mais voltada para resultados (performance-based).

   8.1.2.  Conteúdo do PCEP
O PCEP deve estabelecer os processos de trabalho e definir a metodologia que será utilizada para o planejamento e a troca de

informações entre o requerente e a ANAC, para que se obtenha sucesso no processo de certificação. Isso inclui:

Identificação dos marcos do processo (milestones);
Identificação das entregas (documentos a serem entregues pelo requerente ou pela ANAC no processo de certificação de tipo);
Critérios para o nível de envolvimento;
Procedimentos de conformidade; e
Protocolos de comunicação.

O PCEP deve incluir uma breve descrição do projeto que está sendo certificado, bem como o tipo de operação pretendida (transporte,
aviação geral, voo VFR/IFR, acrobática, motor à pistão/reação etc.).

São itens desejáveis num PCEP:
a) Papéis e responsabilidades: é importante ficar claro para ambas as partes que a ANAC é a responsável pela definição de nível de
envolvimento, aceitação dos meios de cumprimento, bem como determinação do cumprimento com o requisito, e que o requerente é
responsável por executar as atividades necessárias para demonstrar cumprimento com os requisitos da base de certificação.
b) Grau de sigilo dos dados técnicos e processos de comunicação: estabelece que todo dado técnico do processo de certificação é
considerado de propriedade do requerente e, portanto, de caráter reservado, não podendo, por esta razão, ser divulgados e/ou utilizados
por terceiros sem expressa autorização de seu proprietário. Também são definidos os canais de comunicação, como e-mails
institucionais e procedimentos gerais para protocolo de documentos.
c) Processo de certificação: define as diretrizes gerais do processo de certificação, e é desejável conter as fases principais do processo,
bem como a explicação resumida do que já aconteceu e qual a expectativa para os demais itens e a metodologia de trabalho para itens
com alto grau de interação como CAIs e FCARs:
Fase 1:
1.1. Pré-requerimento
1.2. Entrada do Requerimento;
1.3. Reuniões de Familiarização;
Fase 2:
2.1. Planejamento;
2.2. Definição da Base de Certificação;
   2.2.1. FCAR;
   2.2.2. CAI;
2.3. Planejamento da Demonstração de Cumprimento (PCR);
   2.3.1. Documentação dos Meios de Cumprimento;
2.4 Envolvimento da ANAC (ferramentas de delegação, se aplicável);
Fase 3:
3.1. Determinação de cumprimento com os requisitos.
d) Envolvimento nas atividades de certificação: para os casos em que profissionais credenciados sejam utilizados, a ANAC deve
estabelecer critérios para determinação do Nível de Envolvimento no processo de certificação (para quais requisitos terá envolvimento
direto), incluindo critérios de priorização de recursos, novidade, criticidade, desempenho e capacidade já demonstrada do requerente
em outros processos de certificação (se houver), bem como demais itens que a ANAC julgar pertinentes, conforme ITD-101-03.
Para os requisitos/área em que a ANAC não se envolver diretamente, a análise da demonstração de cumprimento com o requisito deve
ser acordada com o requerente para ser realizada pelos PCPs, incluindo a gestão de todas as atividades necessárias.
Deve ser acordada a metodologia de trabalho para solicitação de trabalho dos PCPs.
e) Qualquer outra informação que a ANAC e o requerente julgarem pertinente, como, por exemplo:

Estabelecimento de como os documentos apresentados pelo requerente devem ser elaborados de forma a serem considerados
claros, completos e suficientes;
Critérios para testemunho de ensaio pela ANAC;



Critérios para Inspeções de conformidade;
Critérios para realização de ensaios;
Formulários específicos para o programa (preenchimento do formulário F-200-06 – PCP);
Metodologia para aceitação, aprovação/reprovação ou retorno de relatórios quando insatisfatórios; e
Estabelecimento de ferramentas para tomada de decisão, como um Conselho Técnico formado pelos gerentes das áreas
envolvidas na certificação do projeto.

  8.1.3.  Processo de Aprovação do PCEP
O PCEP entra em vigor após sua aprovação pelo Superintendente de Aeronavegabilidade da ANAC e pelo responsável pela

aeronavegabilidade da empresa. O PCEP deve ser utilizado ao longo de todas as fases da certificação de produto, até o seu encerramento.
No estabelecimento do PCEP, entende-se que uma relação de cooperação entre as partes é fundamental para que as diretrizes

estabelecidas nele sejam colocadas em prática de uma forma participativa e comprometida com a qualidade da certificação do produto.
Os procedimentos contidos no plano devem ser seguidos efetivamente, para tanto o requerente e a ANAC devem se comprometer a

divulgá-lo para as equipes envolvidas no processo.
Devem prevalecer todos os procedimentos padrão da ANAC para o processo de certificação de produto, exceto para os casos previamente

previstos e acordados no PCEP.
8.2.   Plano de Certificação do Requerente (PCR)
   8.2.1.  Descrição do PCR

Para a certificação de tipo de qualquer projeto ou modificação a um projeto de tipo aprovado, um PCR deve ser elaborado e submetido à
ANAC. O PCR tem a função de descrever tecnicamente o projeto de certificação de tipo ou a modificação ao projeto de tipo, bem como apresentar
requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis e a forma com a qual se planeja demonstrar cumprimento com estes requisitos.
   8.2.2.  Conteúdo do PCR

No início do processo, a extensão e o detalhamento do PCR deverão ser suficientes para estabelecer a viabilidade do cronograma proposto
pelo requerente. Quando o PCR não dá à ANAC a compreensão da extensão e a magnitude do programa de certificação, a ANAC não deverá aceitar o
requerimento e deverá obter mais informações por meio de, por exemplo, reuniões de familiarização adicionais, solicitação de documentação etc. O
PCR deve ser submetido no início do processo de certificação e, se necessário, atualizado no decorrer deste.

Para a elaboração do PCR (Plano de Certificação Máster e Planos de Certificação Específicos), se necessário, a certificação de tipo
original do produto aeronáutico deve ser revista para determinar os Planos de Certificação Específicos adequados para o projeto. Também pode ser
necessário discutir a complexidade da substanciação de um requisito específico ou do conjunto de requisitos, para determinar se existe a necessidade de
desenvolver um Plano de Certificação Específico para aqueles requisitos. Planos de Certificação Específicos podem não ser necessários em casos mais
simples (poucos requisitos) em que os meios e métodos de demonstrar cumprimento estão bem entendidos e acordados entre a autoridade e o requerente.

É salutar, especialmente em projetos complexos, que o formato e o conteúdo do PCR sejam discutidos com a ANAC antes de sua
submissão e, se o requerente é uma organização credenciada, estes planos devem ser preparados e revistos pelos representantes designados para tal.

Não existe um formato mandatório para apresentar o PCR. Ele pode ser composto por um ou mais documentos e acordo com a extensão
e/ou conveniência. A quantidade de detalhes contida nos planos poderá variar dependendo da extensão e/ou escopo do projeto.

Independente da estrutura e do formato escolhido pelo requerente, o PCR deve apresentar os seguintes elementos, quando aplicáveis
a) Identificação do requisito ou grupo de requisitos a serem endereçados no PCR;
b) Descrição física e funcional dos sistemas da aeronave ou da modificação pretendida;
c) Tipos de operação pretendidos (RBHA/RBAC 91, 135, 121 etc.) ou afetados pela modificação;
d) Proposta de base de certificação, incluindo as emendas, isenções, níveis equivalentes de segurança e condições especiais;
e) Descrição de eventuais características novas ou inusitadas que serão incluídas no projeto;
f) Detalhamento dos meios e métodos que serão usados para demonstrar cumprimento (MoC) com os requisitos de aeronavegabilidade;
g) Definição dos dados, documentos e ensaios que serão utilizados para demonstrar o cumprimento com cada requisito ou grupo de
requisitos de certificação;

NOTA 1: preferencialmente, deve ser apresentada, em forma sequencial, uma lista de todos os requisitos aplicáveis, incluindo
todos os parágrafos e subparágrafos de cada seção. A forma de demonstração de cumprimento com o requisito (por ensaio,
análise, inspeção etc.) deve ser indicada em cada item.
NOTA 2: Como a versão de alguns artefatos utilizados para o cumprimento pode ser alterar no decorrer da certificação, o PCR
deve ser atualizado para refletir essa atualização, seja por referência direta, por meio da atualização da listagem contida no PCR,
ou indireta, por meio da indicação de um sumário (outro documento) com as respectivas versões utilizadas para os
cumprimentos.

h) Proposta do requerente para o envolvimento da ANAC nas atividades de certificação;
i)  Lista dos espécimes e instalações de ensaio a serem utilizados para geração de dados técnicos para demonstrar cumprimento com os
requisitos de certificação (protótipos, simuladores de voo, iron bird, laboratórios especializados etc.), com o objetivo de determinar a
adequabilidade dessas ferramentas e o nível de envolvimento da ANAC (engenharia e inspeção);
j) Previsão para solicitação de assistência técnica para uso de recursos de autoridades estrangeiras.
k) Resumo da avaliação preliminar de segurança do sistema ou aeronave (objetivos de segurança do sistema/aeronave e os níveis de
DAL dos sistemas, se aplicável);
l) Cronograma que deve abranger cada etapa do programa de certificação, identificando os principais marcos (milestones), tais como:
datas da conclusão de ensaios e substanciações, data esperada para o final da certificação etc., bem como as condições para passar de
uma etapa a outra. Este cronograma deve ser elaborado no início do projeto e ajustado em acordo com a ANAC no decorrer do
processo de certificação, devendo a ANAC ser atualizada dessa informação no respectivo plano ou outro meio aceitável;

NOTA 1: O requerente é o responsável por cumprir as suas etapas para os principais marcos (milestones) incluídos no PCR e é
de sua responsabilidade rever periodicamente e atualizar o cronograma em acordo com a ANAC para assegurar que ele se
mantém em dia e que qualquer conflito seja resolvido com a antecipação adequada. Quaisquer desvios nestas datas podem
resultar no atraso da certificação final;



NOTA 2: Em projetos complexos é desejável, no mínimo, duas reuniões após a reunião preliminar: uma reunião de pré-voo e
uma reunião final, podendo haver outras intermediárias, se conveniente.

m) Proposta de classificação e critérios utilizados para suportar a validação ou aceitação do projeto perante autoridades estrangeiras;
n) Forma de cumprimento com os requisitos de aeronavegabilidade continuada, depois da emissão da aprovação;
o) Identificação dos parceiros/fornecedores críticos do requerente que estarão sujeitos a auditorias no decorrer do processo de
certificação de tipo, bem como a identificação da necessidade de protocolos de entendimento com autoridades de aviação civil
estrangeiras em cujos países estão localizados os parceiros/fornecedores do requerente; e
p) Identificação da empresa e do pessoal responsáveis pela coordenação do projeto de certificação.

8.2.3. Processo de Aceitação do PCR
Para aceitação do PCR, deve-se seguir os seguintes passos (alguns passos podem ser suprimidos em função de experiências anteriores ou

simplicidade do projeto): 
a) A ANAC, o requerente e os PCPs devem discutir e acordar quais requisitos listados no PCR requerem Planos de Certificação
Específicos, o nível de detalhes a ser apresentado e o formato geral dos planos (parágrafos sequenciais ou agrupados por área de
expertise etc.); 
b) A ANAC, o requerente e os PCPs devem discutir os meios e métodos de cumprimento a serem usados para cada requisito.
Acordos mútuos devem ser alcançados sobre quais informações são críticas para apoiar a verificação de cumprimento e eles
devem estar contidos no PCR;
c) O requerente deve preparar o(s) plano(s) de certificação cobrindo cada requisito aplicável, documentando o que foi acordado
em termo de conteúdo e formato;
d) O requerente deve definir a documentação de cumprimento, os dados e os testes que serão requeridos para apoiar os meios e
métodos de cumprimento acordados;
e) O requerente deve desenvolver um cronograma de atividades de certificação, de toda documentação, dos dados e dos testes
onde há participação de PCPs ou especialistas da ANAC;
f) Se necessário, o PCR deve ser revisado periodicamente e o seu conteúdo e cronograma atualizados para refletir quaisquer
alterações em acordos ou orientações técnicas, reprojetos ou imprevistos. Todas as alterações devem ser claramente identificadas
no plano revisado.

O PCR deve ser submetido para análise da ANAC. A ANAC deverá analisar cada plano quando à adequabilidade do conteúdo, em
especial da proposta de base de certificação, requisitos aplicáveis, propostas de MoCs e proposta de envolvimento da ANAC. A seguir, são informados
os critérios de aceitação do PCR, aplicáveis ao Plano de Certificação Máster e aos Planos de Certificação Específicos:

O Plano será considerado Aceito se a ANAC considerar que todos os itens a seguir estão satisfatoriamente apresentados: 

1. Proposta de base de certificação, incluindo as emendas, isenções, níveis equivalentes de segurança e condições especiais;
2. Todos os requisitos aplicáveis ao produto/modificação a ser certificado; e 
3. Meios e métodos que serão usados para demonstrar cumprimento (MoC) com todos os requisitos aplicáveis.
4. Os rationales para atividades de requisitos cujo cumprimento é feito por declaração (statement / MoC 0) ou para uso de

dados técnicos previamente aprovados em cumprimento aos requisitos aplicáveis.

Caso a ANAC considere que algum item acima não está satisfatoriamente apresentado no plano, ele será considerado Não
Aceito e, portanto, será requerida sua revisão;
Adicionalmente, mesmo a ANAC considerando que todos os itens acima estão satisfatoriamente apresentados, porém se o
plano não contiver todos os elementos aplicáveis listados no item “8.2.2 Conteúdo do PCR”, ele será considerado Aceito com
Restrições e, portanto, será requerida sua revisão.

O parecer quanto à aceitação de cada plano deverá ser enviado ao requerente por meio de um ofício, no caso de um novo projeto de tipo,
ou por meio do formulário F-200-18, no caso de uma modificação ao projeto de tipo, ou ainda conforme definido no PCEP do projeto.
8.3. Plano de Certificação da Autoridade (PCA) 
8.3.1.  Descrição do PCA

Dependendo da complexidade do projeto para a certificação de tipo ou modificação a um projeto de tipo, um PCA pode ser elaborado. O
PCA é um documento vivo, ou seja, passível de revisões conforme detalhes ou atualizações do projeto são revelados, e é utilizado pela autoridade de
aviação civil para determinar como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado no âmbito da ANAC. Pode incluir planos auxiliares de
áreas de conhecimento para gestão de projetos julgadas adequadas para um bom gerenciamento do projeto em questão. A critério da ANAC, o PCA
engloba elementos ou mesmo a integralidade dos conteúdos do PCR e/ou PCEP e deve registrar o nível de envolvimento da Autoridade nas atividades
de certificação. O MPR-101, item 5.2, etapa 6, também prevê a possibilidade do PCA ser igual a um PCR aceito conforme extrato a seguir:

“A aceitação do Plano de Certificação do Requerente pela ANAC formaliza o nível de envolvimento da ANAC e constitui o Plano de Certificação
da Autoridade, PCA.(...)”

8.3.2.  Conteúdo do PCA
A existência de um documento PCA não é obrigatória para execução das atividades de certificação de tipo ou modificação a um projeto

de tipo, inclusive o MPR-101 dispõe que a aceitação do PCR pela ANAC poderá constituir o PCA. Com base nisso, o conteúdo mínimo de um PCA, ou
mesmo o próprio PCA, é um PCR aceito pela ANAC com o nível de envolvimento da Autoridade nas atividades de certificação, mesmo que não haja
documento específico intitulado PCA.

Em projetos com um grau de complexidade maior, o conteúdo PCR pode não ser suficiente para endereçar todas as questões e processos
técnicos para certificação do projeto na ANAC, até porque o requerente, em regra, não dispõe do conhecimento sobre todos processos técnicos da
agência no que se refere à certificação de produto perante o RBAC 21 e também podem ser criados procedimentos técnicos específicos. Para isso, um
PCEP, conforme definição do item 8.1 desta ITD, pode ser elaborado. Nos casos de existência de PCEP e PCR, considera-se que o conteúdo mínimo do
PCA é a união do PCR aceito com o PCEP, mesmo que não haja documento específico intitulado PCA.

Nos níveis mais altos de complexidade para a certificação de um produto aeronáutico, tais como novos tipos e modelos que demandem
uma extensa análise de engenharia e utilização de muitos recursos da agência e do requerente, a elaboração documento específico intitulado PCA é
desejável. Nesse caso, além de absorver elementos ou mesmo a integralidade dos conteúdos técnicos do PCR e do PCEP, o PCA deve incluir elementos
para o bom gerenciamento do projeto ou programa na ANAC. Ele será utilizado como plano de gerenciamento projeto e determinará como o projeto



será executado, controlado, monitorado e encerrado no âmbito da ANAC além de registrar o nível de envolvimento da Autoridade nas atividades de
certificação.

O PCA poderá ser composto de planos auxiliares ou componentes adicionais, com o objetivo de segregar assuntos e/ou áreas de
conhecimento e facilitar o bom gerenciamento do projeto na ANAC, são exemplos, mas não exaustivos, os planos auxiliares e componentes abaixo, o
guia PMBOK® possui orientações detalhadas para a elaboração desses documentos. Os planos e componentes do PCA são divididos em obrigatórios e
não obrigatórios, conforme descrito a seguir:

 Obrigatórios: 

PCEP, quando houver, conforme definição do item 8.1 desta ITD; e
PCR aceito com o nível de envolvimento da Autoridade nas atividades de certificação, conforme definição do item 8.2 desta
ITD;

Não obrigatórios: 

Plano de Gerenciamento de Aquisições, que estabelece como a ANAC irá adquirir insumos (dado técnico/parecer/artefato) do
requerente para a VCR da agência. Esse plano faz referência à planilha de planejamento integrado das atividades retidas e/ou
delegadas pela ANAC;
Plano de Gerenciamento do Escopo, que estabelece como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e
validado;
Plano de Gerenciamento dos Requisitos, que estabelece como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados;
Plano de Gerenciamento do Cronograma, que estabelece critérios e as atividades para desenvolvimento, monitoramento e
controle do cronograma;
Plano de Gerenciamento de Custos, que estabelece como os custos serão planejados, estruturados e controlados;
Plano de Gerenciamento da Qualidade, que estabelece como as políticas da qualidade, metodologias e padrões de uma
organização serão implementados no projeto;
Plano de Gerenciamento de Recursos, que fornece orientação sobre como os recursos do projeto devem ser categorizados,
alocados, gerenciados e liberados;
Plano de Gerenciamento das Comunicações, que estabelece como, quando e por quem informações sobre o projeto serão
administradas e divulgadas;
Plano de Gerenciamento dos Riscos, que estabelece como as atividades de gerenciamento de risco serão estruturadas e
realizadas;
Plano de Engajamento das Partes Interessadas, que estabelece como as partes interessadas serão engajadas nas decisões e
execução do projeto, de acordo com suas necessidades, interesses e impacto;
Plano de Gerenciamento de Mudanças, que descreve como as solicitações de mudança ao longo do projeto serão formalmente
autorizadas e incorporadas;
Plano de Gerenciamento de Configuração, que descreve como as informações sobre itens do projeto (e quais itens) serão
registradas e atualizadas para que o produto, serviço, ou resultado do projeto permaneça consistente e/ou operacional;
Linha de Base de Escopo, que é a versão aprovada de uma declaração de escopo, estrutura analítica do projeto (EAP) e seu
dicionário EAP associado, que é usada como base de comparação;
Linha de Base do Cronograma, que é a versão aprovada de um modelo de cronograma que é utilizada como base para
comparação com os resultados reais;
Linha de Base dos Custos, que é a versão aprovada do orçamento referencial do projeto, que é usada como base para
comparação com os resultados reais; e
Outros planos e componentes conforme critério da ANAC. 

NOTA: Alguns planos auxiliares podem utilizar integralmente o conteúdo aceito no PCR e/ou PCEP ou mesmo outros planos,
dispensando a redação de um documento específico.
8.3.3.  Processo de Aprovação do PCA

O PCA é elaborado após a formalização da aceitação do requerimento de certificação pela GCPP. Para elaboração do PCA, algumas
entradas são desejáveis, tais como:

a) PCR aceito com o nível de envolvimento da Autoridade nas atividades de certificação, quando houver;

b) PCEP, quando houver;

c) Finalidade do projeto na ANAC;

d) Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso e término do projeto na ANAC;

e) Requisitos de alto nível e requisitos para aprovação do projeto na ANAC;

f) Descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chave;

g) Risco geral do projeto;

h) Resumo do cronograma de marcos;

i) Recursos da ANAC pré-aprovados ou disponibilizados;

j) Lista das partes interessadas chaves;

k) Gerente do Projeto designado (GPC), responsabilidade e nível de autoridade; e



l) Nome e autoridade do patrocinador do projeto na ANAC (geralmente o Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico ou
o Superintendente de Aeronavegabilidade). 

O PCA é compilado e elaborado pelo GPC em conjunto com a equipe de gerenciamento do projeto designada.
Planos auxiliares do PCA que contenham acordos entre ANAC e requerente, tais como PCEP, PCR, Cronograma, Atividades etc., devem

ter concordância de ambos através do registro e meio acordado no PCA ou plano auxiliar.
Planos auxiliares do PCA que contenham acordos entre áreas diversas da ANAC, tais como GTPR, GTEN e GTEV, devem ter

concordância das respectivas áreas através do registro e meio acordado no PCA ou plano auxiliar.
Após a elaboração e o devido registro da concordância entre as partes interessadas, a primeira versão do PCA com seu respectivo

conjunto de planos auxiliares é aprovado pelo patrocinador do projeto na ANAC, geralmente o Gerente de Certificação de Projeto de Produto
Aeronáutico ou o Superintendente de Aeronavegabilidade.

É importante que metodologia para revisão ou modificação do PCA com seus planos auxiliares esteja estabelecida desde o início para que
próximas revisões do PCA possam ser aprovadas pelas partes adequadas, com o intuito de não condicionar todo o tipo de revisão do PCA à participação
de níveis hierárquicos mais altos. Isso fornece a flexibilidade e a dinâmica adequadas para a condução do projeto na ANAC. A criação de Comitês
Aprovadores de Mudanças ao PCA e a determinação sobre quais mudanças devem ser aprovadas por esses comitês, ou mesmo GPC ou requerente,
devem ser estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Mudanças, ou outro plano/parte integrante do PCA.

A comunicação da aprovação do PCA ou suas revisões deve ser distribuída às partes interessadas apropriadas pelos meios e formas
identificados no Plano de Gerenciamento das Comunicações ou outro plano/parte integrante do PCA.

 
 
IX.   DISPOSITIVOS FINAIS

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.

Documento assinado eletronicamente por Mário Igawa, Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico, em 19/04/2021, às 17:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 5515829 e o
código CRC F6A39429.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: GTPL 00066.001291/2021-21 ITD 101-08

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.anac.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=1091773&infra_hash=b734dc36e9fa250b3bb2e35e730da282


 

 


