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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-441-01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Guia para Supervisão do Profissional Credenciado em Projeto. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 0, cancela e substitui a revisão 0 do MPRI-110-01 de 14 de outubro 

de 2017. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha atividades do processo “Atestar Capacidade Avaliada para Candidato a 

Credenciamento na SAR” e do processo “Conduzir Renovação do Credenciamento de Pessoa Física 

na SAR” contido no MPR/SAR-441 intitulado “Credenciamento de Pessoas Físicas na SAR”.  

4. OBJETIVO 

Definir procedimentos de registro das atividades de supervisão e dos profissionais credenciados em 

projeto. 

5. APLICABILIDADE 

Este guia aplica-se aos servidores lotados na Gerência de Engenharia de Produto da GGCP 

engajados nas atividades de orientação e supervisão de Profissionais Credenciados em Projeto. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CAI Certification Action Item 

DCA Design Change Approval 

FCAR Ficha de Controle de Assunto Relevante 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto 

GCEN Gerência de Engenharia de Produto 

PCP Profissional Credenciado em Projeto 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

6.2. Definições 

 Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR 441 – Credenciamento de Pessoas Físicas na SAR 

 RBAC 183 – Credenciamento de Pessoas 
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 IS 183-002 – Credenciamento de Pessoa Física na SAR 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Orientação Geral 

A supervisão de PCP abrange o acompanhamento das atividades, avaliação dos pareceres e 

relatórios emitidos, orientação e a tomada de eventuais ações corretivas. O processo de supervisão é 

essencial, sendo o meio pelo qual a ANAC compara o desempenho do PCP com o desempenho 

esperado. Um dos principais objetivos das atividades de supervisão é prover retroalimentação, 

individual ou coletivo, com vistas à melhoria dos pareceres ou dos processos, ou mesmo 

comportamental. 

A área técnica responsável pela orientação de PCP deve manter contato de forma a ter 

conhecimento das atividades realizadas. Para isso, a área técnica deve instruir o orientado a 

comunicar periodicamente sobre suas atividades como PCP.  

Atividade de um PCP contempla: análise de relatórios, testemunho de ensaios, verificação de 

cumprimento de requisitos, análise de boletim de serviço, auditórias, reuniões de alinhamento com 

os respectivos pareceres técnicos. 

A análise dos dados técnicos produzidos nas atividades do PCP será realizada pelos especialistas da 

área técnica alocados pelo gerente da área. 

8.2. Relato periódico de atividades junto aos PCP 

Cada grupo da área técnica deve relatar sumária e periodicamente como ele desempenhou suas 

atividades de supervisão. A periodicidade padrão é de três meses, podendo ser alterada, baseado no 

nível de atividades supervisionadas no grupo, desde que seja devidamente justificada pelo líder do 

grupo. O Líder de Grupo, em colaboração com os especialistas alocados, é responsável por elaborar 

esse relato. 

O relato periódico de atividades será composto de: (1) sumário da estratégia adotada no período e 

sua análise racional, (2) descrição das atividades realizadas, e (3) possíveis recomendações. 

O registro das atividades realizadas é responsabilidade do Grupo. 

8.3. Registro das atividades de supervisão 

Abaixo são listadas algumas das atividades que podem ser usadas como meio de supervisão de 

PCP. Recomenda-se que estas sejam registradas para formalização e subsídio à elaboração do relato 

de supervisão: 

- Análise de pareceres de um PCP (onde a utilização da Lista de Verificação (F-110-07) é um dos 

meios possíveis de se registrar a atividade); 

- Reuniões presenciais ou virtuais com PCP(s), preferencialmente com lista de presença 

demonstrando quais PCP participaram; 

O líder do Grupo da GCEN, em colaboração com os especialistas alocados para a supervisão de 

PCP, é responsável por definir a estratégia de supervisão. Para um determinado período, a 

supervisão pode ser total ou parcial em termos de PCP ou de pareceres.  

8.4. Renovação do credenciamento 
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Na avaliação de renovação do credenciamento do PCP, o(s) especialista(s) alocado(s) pelo gerente 

da área técnica para supervisionar atividades conduzidas durante o período deve(m) anexar o 

registro das atividades utilizadas como meio de supervisão, servindo como base para o parecer da 

área técnica quanto à renovação do credenciamento, em conjunto com os critérios definidos no 

formulário F-110-09. 

9. APÊNDICE 

Apêndice 1 - Formulário básico para supervisão de atividade de PCP 

 

 

 

26 de julho de 2017 

 

 

 

Nelson Eisaku Nagamine 

Gerente de Engenharia de Produto 
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APÊNDICE 1 - Formulário básico para supervisão de atividade de PCP 

    PCP: 

Atividade analisada: 

Lista de Verificação 

Atividade Analisada SIM NÃO N/A 

1. O parecer apresentado identifica os requisitos aplicáveis de acordo com plano 
aplicável (DCA, Certification Plan, etc) aceito?       

2. A demonstração de cumprimento segue método formalmente aceito pela ANAC 
(policy, Advisory Circular, etc.)?       

3. Caso a resposta para (2) seja não, o PCP contatou o orientador/especialista para 
receber orientações de como proceder?       

4. Verificou a existência de CAIs e FCARs relacionados e, caso sim, adotou 
procedimento adequado?       

5. Fez registro da análise no parecer de maneira adequada que permitam verificar 
com clareza o trabalho realizado?       

6. É possível verificar find compliance objetivo nas seções indicadas e/ou tem as 
informações corretas e adequadas para o objetivo ao qual a documentação do 
requerente se destina?       

    

 

Satisfatório Deficiente 

Avalie a qualidade técnica da analise apresentada pelo PCP   
 

    Execução da Atividade SIM NÃO N/A 

7. Comunicou o orientador/solicitante sobre o trabalho realizado de forma 
satisfatória?       

8. Demonstrou Atitude Cooperativa?       

9. Demonstrou Racionalidade de Julgamento?       

10. Demonstrou capacidade técnica na tecnologia que está credenciado?       

11. Identificou e reportou itens significativos da atividade em tempo hábil?       

    

 

Satisfatório Deficiente 

Avalie a qualidade da execução da atividade    
 

    Comentários: 
    

 


