
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO DO CURSO DE INSTRUTOR 
 

ORIENTO AO CANDIDATO QUE FAÇA A LEITURA COMPLETA DO DESCRITIVO 
ABAIXO PARA ENTENDER COMO FUNCIONA O CURSO DE INSTRUTOR 

 
 

A Capacitação de Instrutores LifeGuard NAUI compreende o conhecimento 
de 3 programas que podem ser ministrados juntos ou em separado, a saber:  
 

 Instrutor de Mergulho Livre – SKIN DIVER INSTRUCTOR 
 Instrutor de Primeiros Socorros – FIRST AID INSTRUCTOR NAUI 
 Instrutor de Guarda Vidas – LIFEGUARD INSTRUCTOR NAUI 

 
E mantém em seu cronograma 3 módulos distintos sendo, aulas teóricas 

com exposição de material e aula do instrutor e com treinamento em sala de aula 
com apresentação do candidato a instrutor;  aula no ambiente confinado (que são 
as piscinas) com apresentação de técnicas e seus treinamentos práticos e suas 
provas e também a apresentação por parte do candidato; e por fim, a aula em 
águas abertas (lagoa ou mar) também com apresentações dos instrutores 
envolvidos e dos candidatos a instrutor com aula já pré-definidas. 
 

Com a duração de 5 dias no horário de 07h00min às 23h00min  com carga 
horária de 60 h/a contando módulo EAD é destinada às pessoas que dominam os 
nados craw e peito, que possuem condição física, mental e psicológica e que já 
possuem experiência na atuação de ensino, salvamento aquático, serviço de 
guarda vidas, com conhecimento prévio sobre afogamento e primeiros socorros.  

 
NO CURSO O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR 6 AULAS A SEREM 

AVALIADAS (2 na sala, 2 na piscina, 2 na lagoa). 

 
A NAUI atua no mercado desde 1960 https://www.naui.org/ Nos Estados 

Unidos, os SEALs da Marinha dos EUA, os mergulhadores de resgate da Guarda 
Costeira e outras forças militares especiais são treinados conforme os padrões 
NAUI como parte de seu treinamento geral com mergulho; o Serviço de Parques 
Nacionais dos EUA e os mergulhadores da Administração Nacional Oceânica e 
Atmosférica (NOAA) recebem treinamento e certificações da NAUI. Os instrutores 
do laboratório de flutuabilidade neutra da NASA no Johnson Space Center em 
Houston-Texas (NBL) treinam e certificam seus astronautas dentro dos padrões 
NAUI. Nos aquários da Disney, o padrão é NAUI.  

A grande maioria das Instituições militares e forças armadas do mundo 
inteiro inclusive no Brasil (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia 
Federal e Corpos de Bombeiros) preferem a NAUI pelo alto nível do padrão de 
qualidade dos seus cursos e dos seus materiais didáticos assim como a 
proficiência dos seus Instrutores, que diferentemente de diversas outras agências, 
demonstram “todos” os exercícios passo a passo do que você deve e precisa 
saber e fazer. Das 157 agências de mergulho do mundo a NAUI é a única com 

https://www.naui.org/


um programa padrão de LifeGuard atuante há mais de 12 anos e aqui no Brasil a 
primeira agência de mergulho a ofertar o curso LifeGuard desde 2013. 
 
Veja aqui sobre o instrutor de mergulho livre 
http://www.naui.com.br/pt/paginas/skin_diver/default.aspx?pag=Skin%20Diver 
 
Veja aqui sobre o instrutor first aid 
http://www.naui.com.br/pt/paginas/first_aid_provider/default.aspx?pag=First%20
Aid%20Provider 
 
Veja aqui sobre o programa aluno de lifeguard NAUI 
https://suportebasicodevida.com.br/curso-lifeguard-naui/ 
 

Cada participante desse curso, será, instrutor de mergulho livre, instrutor de 
primeiros socorros e instrutor de lifeguard, não tem como fazer instrutor lifeguard 
direto sem ser instrutor e membro NAUI antes. 

 
O valor desse curso de 4 dias é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 3x sem 

juros no cartão ou 8.000,00 reais no PIX – o pagamento é antecipado. 
CONSULTE OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO 
 
Inclui no valor: 

 Taxa da licença NAUI para ensinar first aid; 
 Taxa da licença NAUI para ensinar lifeguard; 
 Taxa e Credencial de Instrutor First Aid NAUI-DAN; 
 Taxa e Credencial de Instrutor LifeGuard NAUI; 
 Taxa em dólar da Credencial de Instrutor Skin Diver válida até 31/12; 
 02 Certificados NAUI sendo nacional e internacional instrutor first aid; 
 02 Certificados NAUI sendo nacional e internacional instrutor lifeguard; 
 01 Certificado NAUI de instrutor skin diver; 
 02 Certificados SOBRASA (GV piscina + GV rios e lagos); 
 Certificado da SBV Treinamentos afiliada e facility NAUI; 
 Apostila de Guia de Aula para apresentação de aula; 
 Material didático digital para suas apresentações; 
 Manual de liderança; 
 Manual como lidar com acidentes e riscos no mergulho; 
 Manual regras e padrões da NAUI (standards); 
 Material do instrutor skin diver; 
 Material DAN dos cursos first aid; 
 Material do Instrutor first aid; 
 Material do instrutor LifeGuard; 
 Camiseta polo da NAUI para suas apresentações; 
 Mochila Vermelha do GV para equipamentos; 
 Pastas zipadas, adesivos, canetas, bloco rascunho e brindes diversos; 
 Consultoria gratuita enquanto estiver com o status ativo de Instrutor NAUI; 
 Café, almoço, jantar, lanche, água, entrada no clube se o curso for no clube 
náutico em São José da Barra-MG.  

 
*Obs.: Se o curso não for em Furnas-MG no município de São José da Barra-MG 
calculamos as despesas de viagem da equipe. 
 
*Temos uma  preparação no site da DAN http://www.danbrasil.org.br/cursos 
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*Temos uma preparação no https://suportebasicodevida.com.br/estudante/ 
  
*Programa de Skin Diver – é o instrutor de mergulho Livre, será líder e membro 
NAUI e a credencial vem dos EUA com número de instrutor NAUI o que permite 
assinar certificados e emitir credenciais, principalmente com selo ouro SOBRASA 
e seus dados estarão na página da SOBRASA 
https://www.sobrasa.org/selo-sobrasa-de-educacao-e-formacao-a-empresas-
pessoa-juridica/ 
 

Os membros NAUI são conhecidos e respeitados em toda indústria pela 
qualidade de seu ensino, preocupação com o aluno e consciência de segurança. 
Os membros compartilham seus valores comuns e uma confiança no 
compromisso uns dos outros para nosso lema “SEGURANÇA NO MERGULHO 
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO” e nessa premissa firmamos parcerias importantes 
ao longo dos anos.  

A SOBRASA Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático é uma 
organização cuja missão é de unir o Brasil para prevenir afogamentos, diminuir a 
mortalidade por afogamentos através da conscientização de toda população 
utilizando eventos esportivos, recreativos, culturais e educacionais, através dos 
serviços de salvamento estaduais e, reunir, produzir e compartilhar 
conhecimentos para a redução dos afogamentos.  

Neste contexto a NAUI mantém membros ativos na Diretoria da SOBRASA 
a fim de alinharmos os conhecimentos e procedimentos na educação dos Guarda 
Vidas seguindo assim, as recomendações mundialmente aceitas. 
 

O curso é ministrado no Lago de Furnas em MG com treinamento em sala, 
piscina e lagoa, segue link da localização, fotos e nosso plano de emergência da 
Lagoa: 
https://suportebasicodevida.com.br/wp-content/uploads/2020/04/plano-de-
emergencias-furnas.pdf 
 

Obrigatoriamente para participar da parte presencial você precisa levar 
esse atestado médico preenchido e assinado pelo médico: 
https://suportebasicodevida.com.br/wp-content/uploads/2018/10/formulario-de-
avaliacao-medica-e-aprovacao-fisica.pdf 
 

Você deve preencher uma ficha de emergência do mergulhador e levar 
consigo para participar da parte presencial: 
https://suportebasicodevida.com.br/wp-content/uploads/2018/09/ficha-de-
emergencia-do-mergulhador-suporte-basico-de-vida-sbv-treinamentos.pdf 
 

Para dar prosseguimento o candidato deverá solicitar pelo WhatsApp: (35) 
9 9141 2572 sua ficha de inscrição para preenchimento.  
 
Lembre-se: A PREPARAÇÃO ANTECIPADA AO CURSO DEMORA UNS 20 DIAS ENTÃO 
PROGRAME-SE PARA PARTICIPAR. JUNTO À FICHA DE INSCRIÇÃO DO CURSO ENVIE 
UMA FOTO 3X4 DIGITAL QUE SERVIRÁ PARA SER INSERIDA NAS CREDENCIAIS DE 
INSTRUTOR. 
 
A NAUI BRASIL LHE DARÁ TODO SUPORTE PARA VOCÊ UTILIZAR O PORTAL DE 
CADASTROS, REGISTROS E PEDIDOS DE KITS MATERIAIS CREDENCIAIS NAUI. 

 
Fico à disposição para qualquer dúvida. 
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