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Curso de formação de Instrutores ACA (ICW)   

Nível 4  

 
 

Público alvo:  

Para instrutores nível 3 já formados, que desejam fazer um up grade para o nível 4 

 

Sobre o curso: 

 

Será ministrado por Christian P Fuchs (IT 4, formador de instrutores nível 4) e mais um 

instrutor, se necessário, respeitando a proporção de alunos/instrutor de 5:1. 

 

Leia e analise bem o formulário Critério Instrutor ACA 4 para conhecer o conteúdo do 

curso e faça uma auto-avaliação, para ver se condiz com o seu nível técnico.  

Serão 4 dias de curso, focando em manobras, resgates, técnicas de ensino, navegação e 

surf em caiaque, tudo isso em condições de mar de nível 4 

 

No final do curso, será feita uma avaliação individual de cada candidato. Os pontos a 

melhorar serão documentados em um formulário e poderão ser corrigidos 

posteriormente, até que esteja pronto para a certificação. 

É possível, por exemplo, que o candidato que não atinja o nível 4 e fique com pontos a 

melhorar. 

 

Duração do curso: 

Nível 4 – 4 dias. Verificar calendário do curso 

Das 9:00 as 21:00 

 

Pré-requisito: 

- Ser instrutor ACA nível 3 

- Ter executado e reportado no mínimo 2 cursos, sendo que pelo menos um no nível 3 

- Ter o certificado de nível (assessment) 4, antes de começar o curso 

- Estar em dia com as taxas ACA (inscrição e taxa SEIC) 

 

Equipamento necessário: 

Caiaque oceânico com compartimentos de carga 

Remo e remo reserva 

Colete  

Cabo de reboque 

Saia  

Bomba 

Flutuador de remo (paddle float) 

Capacete 

Estribo (ou fita) 

Bússola, régua e caneta 
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Inclui:  

Curso e instrutores ACA 

Certificação ACA  

 

Não Inclui: 

Caiaques e equipamentos 

Hospedagem 

Alimentação 

Taxa associação ACA 

 

Local: 

Ubatuba - SP, Praia da Fortaleza e arredores, onde condições estiverem mais propícias 

Valor: 

R$650/dia de curso 

R$2600 a vista ou 3 x R$922 

 

 

Dispomos de equipamento para aluguel 

Caiaque e equipamentos completos, no local do curso R$100/dia 

Hospedagem em casa alugada (trazer roupa de cama) R$50/dia 
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