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Brasília, 23 de fevereiro de 2018.

Ao Senhor(a)
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRODUTO
AERONÁUTICO
Assunto: SGSO para Todos – Fase 4 – Curso EAD de “Familiarização em SGSO para Organizações de
Manutenção”

Prezado(a) Senhor(a) Responsável Técnico,
É com grande satisfação que anunciamos o lançamento da quarta fase do projeto “SGSO
para Todos”, com o lançamento do curso de “Familiarização em SGSO para Organizações de
Manutenção” em formato EAD - Ensino a Distância.
A ANAC já está com as inscrições abertas para a primeira turma do curso “Familiarização
em SGSO para Organizações de Manutenção”. O curso tem como objetivo apresentar ao aluno os
conceitos de gerenciamento da segurança operacional aplicados ao universo das Organizações de
Manutenção certificadas segundo o RBAC 145. Como dito anteriormente, esta iniciativa é parte do projeto
“SGSO para Todos” (https://www.anac.gov.br/sgsoparatodos) e visa contribuir com a implementação do
SGSO nas Organizações de Manutenção de pequeno porte.
O primeiro curso acontecerá do dia 5 de março até o dia 25 de março, com um máximo de
100 participantes. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro, no link:
https://sistemas.anac.gov.br/capacitacao/course/view.php?id=2185. Esse curso será ministrado em diversas
turmas oferecidas periodicamente, de modo a atender a todos os interessados, e as inscrições da próxima
turma já deverá estar disponível ainda em março. Dessa forma, esse curso se constitui em mais um passo
para disseminar a cultura e as boas práticas de gerenciamento da segurança operacional, em suporte às
Organizações que estejam enfrentado dificuldades para planejar e conduzir a implementação do SGSO
dentro do prazo previsto no Regulamento (8 de março de 2019).
Adicionalmente, informa-se que, em adição à IS 145.214-001, a ANAC considera que a
participação no projeto “SGSO para Todos” (www.anac.gov.br/sgsoparatodos) também é um meio
aceitável para a implementação do SGSO, incluindo aqui a aderência às datas e cronograma de
implantação propostos no projeto (atendimento das fases). É importante ressaltar que o projeto "SGSO
para Todos" toma como base as orientações da IS 145.214-001 Revisão A, e explora as características de
escalabilidade da gestão da segurança operacional para auxiliar as Organizações de Manutenção de
pequeno porte a implantar e a operacionalizar o sistema.
Por fim, informamos que este ano será repleto de novidade dentro do projeto “SGSO para
Todos” e já estamos trabalhando na fase 5. Por isso pedimos para ficarem atentos e acompanharem a nossa
página https://www.anac.gov.br/sgsoparatodos.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento através do telefone (61) 3314-4851 ou
pelo e-mail gcvc145@anac.gov.br.
Atenciosamente,
Henri Salvatore Bigatti
Gerente de Coordenação da Vigilância Continuada
Documento assinado eletronicamente por Henri Salvatore Bigatti, Gerente, em 23/02/2018, às
16:23, 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://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 1553406 e o código
CRC 8D8ACEFA.

A ANAC gostaria de saber sua opinião. Para avaliar os serviços prestados, acesse
https://www.anac.gov.br/avalienossoservico.
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 00058.006345/2018-49

SEI nº 1553406

