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5.1.3.1 Diretoria de Ensino
Subordinada ao Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, a Diretoria de Ensino é incumbida das
atividades de formação, aperfeiçoamento, preparação, habilitação, altos estudos e especialização.
A profissionalização contínua e progressiva é um dos princípios da política de ensino institucional e premissa básica
para a garantia da excelência no atendimento prestado pelo CBMDF à comunidade. Internamente são ministrados cursos de
especialização, cursos de formação e cursos de carreira.
Os cursos de especialização ministrados pela Corporação visam à ampliação e atualização dos conhecimentos e
técnicas adquiridas para a ocupação de cargos e exercício das funções nas diversas áreas da Corporação.
No ano de 2020 foram ministrados 9 (nove) cursos de especialização, sendo 177 (cento e setenta e sete)
especialistas, o que representa uma redução de 67% na oferta de vagas em comparação com o ano de 2019, em que foram
oferecidos 26 (vinte e seis) cursos de especialização, formando 530 (quinhentos e trinta) profissionais.
Nas especializações, podem ser ofertadas vagas externas. No ano de 2020 foram concedidas 70 vagas externas,
sendo 25 (vinte e cinco) de vagas externas para diversos cursos como: Curso de Sistema de Comando de Incidentes, Curso
de Busca e Resgaste em Estrutura Colapsadas, Curso de Atendimento Pré-hospitalar.
São três os cursos realizados diante do ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal: Curso de Formação de
Oficiais - CFO, Curso de Habilitação de Oficiais - CHO e o Curso de Formação de Praça - CFP.
Em 2020, foram conclusas duas turmas de CFO, um de CHO e um de CFP, formando assim, 361 (trezentos e
sessenta e um) novos bombeiros, o que representa um aumento de 3% na oferta de vagas em comparação como ano de
2019, em que foram oferecidos 4 (quatro) cursos de formação/habilitação, formando 349 (trezentos e quarenta e nove)
profissionais.
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Já no decorrer do desempenho da profissão bombeiro militar são ofertados, também, os cursos de carreira aos
oficiais e praças da Corporação. Em sentido amplo, tais cursos são ministrados com a perspectiva de proporcionar aso
militares uma visão diferenciada da instituição diante da progressão da carreira e das novas atribuições a serem exercidas.
São os cursos: Curso de Altos Estudos para Oficiais – CAEO, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO, Curso de Altos
Estudos para Praças – CAEP e o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP.
Em relação a esses cursos de carreira, em 2020, foram finalizados uma turma de CAEO, uma de CAO, uma de CAEP
e um de CAP, representando um total de 359 (trezentos e cinquenta e nove) militares, ou seja, houve uma diminuição de 63%
em relação aos cursos de carreira realizados em 2019, em que foram oferecidos 14 (quatorze) cursos de carreira, formando
961 (novecentos e sessenta e um) profissionais.
Desta feita, foram capacitados 1.135 (um mil, cento e trinta e cinco) profissionais, demonstrando o esforço
institucional de qualificar seus militares para realização de atendimento à população com excelência.
Figura 35 – Quantitativo de cursos realizados

formados 1

361

aperfeiçoados 2

359

especializados3

247

168

curso

Formandos
externo4
Formandos

1. CFO, CHO e CFP //// 2. CAEO, CAO, CAEP e CAP ///// 3. Cursos de Especialização realizados no CBMDF (vagas internas e externas) ////// 4. Cursos realizados fora do CBMDF.

Fonte: DIREN/CBDMF
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5.1.4 Departamento de Segurança Contra Incêndio

É o órgão responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e controle das atividades de segurança contra
incêndio e pânico relacionados com:
a – credenciamento e fiscalização;
b – serviço de hidrante urbano;
c – proposição de normas, programas e diretrizes;
d – análise de projetos de instalações de proteção contra incêndio e pânico e de arquitetura;
e – prevenção e proteção contra incêndio e pânico; e
f – investigação de incêndios.

A Diretoria de Investigação de Incêndio um dos órgãos responsáveis pelas atividades acima, desenvolveu sete
cartazes com procedimentos e atitudes corretas ao lidar comumente causadores incêndios. Em poucas palavras e com apelo
visual, são fornecidas orientações sobre os riscos dos incêndios ao públicos que visualiza os cartazes, tanto em meio físico
quanto por compartilhamento em redes sociais.
Foram desenvolvidas 10 vídeos educativos apresentados por bombeiros e bombeiras da DINVI com informações
úteis e dicas de prevenção a incêndios e, ainda, foram realizadas 33 publicações na rede social Instagram com dicas e
orientações sobre prevenção de incêndios e acidentes e 29 vídeos no canal do Youtube.
Relacionados com as atividades acima, está alguns resultados do Departamento de Segurança Contra Incêndio e
suas diretorias subordinadas, ou seja, por meio da Diretoria de Vistoria, Diretoria de Estudo e Análise de Projetos e da
Diretoria de Investigação de Incêndio alcançou os seguintes resultados no ano de 2020.
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Figura 36 – Cartazes de procedimentos e atitudes desenvolvidos pela DINVI

Fonte: DINVI/CBMDF
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Figura 37 – Quantitativo de atendimentos referentes ao DESEG

Tipo

Quantidade

Projeto de Incêndio Protocolados 3.818
Projeto de Incêndio Aprovado 789
Projetos de Arquitetura Protocolados 4.494
Projetos de Arquitetura Aprovado 1.009
Serviços de Hidrantes 7.656
Análise de Projetos de Instalações Contra Incêndio e
Pânico e Projetos de Arquitetura 7.824
Realizações de Vistorias 8.898
Quantidade de Pareceres oriundos de Vistorias 802
Perícias de Incêndios 742
Credenciamento 268
Total de Atendimentos 36.300

Fonte: DESEG/CBMDF

