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1. FINALIDADE

Estabelecer o primeiro contato com os militares do Exército Brasileiro, das demais Forças Armadas,
Forças Auxiliares e das Nações Amigas, candidatos aos CURSOS DE OPERAÇÕES NA SELVA (COS),
orientando-os quanto à sua preparação intelectual,  física, orgânica,  psicológica,  material  e administrativa
para o curso.

Cumprimentar os militares que se propuseram a frequentar o COS, demonstrando assim, elevado
grau de profissionalismo, abnegação e compromisso com a Instituição.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS

O COS é um curso de especialização de combate. Requer, portanto, que o candidato, futuro Aluno, já
tenha conhecimentos profissionais básicos relativos às atividades militares que são ministradas nas escolas
de formação. Esses conhecimentos serão adaptados às operações em ambiente de selva durante o curso.

Os candidatos ao COS, no âmbito das Forças Armadas, por serem selecionados no universo daqueles
militares que servem na Região Amazônica, devem possuir conhecimentos sobre sobrevivência na selva e a
adaptação orgânica a este ambiente operacional.

Essas condições devem ser alcançadas por ocasião dos Estágios de Adaptação à Vida na Selva das
Guarnições do Comando Militar da Amazônia (CMA), Comando Militar do Norte (CMN) e demais OM
com características de selva, antes da apresentação efetiva do candidato no Centro de Instrução de Guerra na
Selva (CIGS).

É importante que o candidato tenha tempo suficiente na sua Organização Militar (OM) para realizar
sua preparação física, orgânica, intelectual, psicológica, material e administrativa.

3. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

a. Preparação Física

Ter um excelente condicionamento físico é fundamental para que o candidato frequente o COS.
Será realizado um Exame de Aptidão Física (EAF) na guarnição do candidato, pela Comissão de

Aplicação e Fiscalização (CAF), sob responsabilidade do C Mil A, G Cmdo e /ou GU enquadrante e na
guarnição de Manaus, sob responsabilidade do Comando Militar da Amazônia. Na Semana de mobilização,
o  CIGS  poderá  aplicar  os  testes  físicos  novamente,  podendo  não  matricular  os  militares  reprovados,
conforme OS nº 028-E3.CE/CMA, de 31 de outubro de 2016.
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Para isso a preparação física não deve apenas visar o EAF, pois a carga horária curricular prevê
Treinamento Físico Militar (TFM) e outras atividades que exigem resistência a esforços físicos intensos e
prolongados. Dessa forma, a preparação física deve visar principalmente à realização do curso.

Por vezes, mesmo aprovado no EAF, o aluno apresenta dificuldades em realizar certas tarefas
curriculares. A instrução de natação utilitária pode ser citada como principal exemplo, onde o despreparo do
aluno pode, inclusive, comprometer a segurança e o desempenho do mesmo no curso. 

A preparação para a atividade natatória deve ser realizada de forma gradativa, iniciando com o
candidato nadando e flutuando de sunga, e com o passar do treinamento ele deve aumentar o tempo e o peso
ancorado ao corpo, de forma que ao final da preparação o candidato esteja em condições de nadar longas
distâncias e flutuar com o uniforme 9º C2 completo, equipado com seu fardo aberto e armado com seu Pára-
FAL ou Fuzil IA2 por no mínimo 10 minutos contínuos. Ressalta-se que o treinamento com pau de fogo ou
lastro é bom, porém não reflete a realidade de usar um fuzil, dessa forma o treinamento deve ser realizado,
sempre que possível, com o armamento individual (Pára-FAL ou Fuzil IA2). Além disso, o treinamento de
natação deve ser feito após outras atividades físicas intensas, como por exemplo a corrida, ginástica básica
ou musculação,  pois isso reflete  a realidade  do curso,  onde o aluno realiza as atividades  de natação já
desgastado por outras atividades físicas prévias.

O  candidato  também  deve  preparar-se  para  atividades  aeróbicas  (corrida  contínua)  e
neuromusculares,  principalmente  membros  inferiores,  em  função  dos  grandes  deslocamentos  a  serem
realizados durante o curso e membros superiores para suportar o peso da mochila.

A fim de apresentar-se em condições  físicas  de ser aprovado no EAF e frequentar  o  COS, o
candidato  deve seguir  um quadro de treinamento  físico  preparado pelo oficial  de TFM de sua  OM, se
possível, orientado por um oficial possuidor do Curso de Educação Física do Exército. No site do CIGS
encontra-se  disponível  um  plano  de  treinamento  físico  desenvolvido  pelo  Instituto  de  Pesquisa  da
Capacitação Física do Exército (IPCFEx) que poderá ser usado como subsídio para a sua preparação. Outros
profissionais da área de saúde podem ser procurados, tais como médico, nutricionista, fisioterapeuta, dentre
outros, conforme a necessidade individual de cada militar.

No decorrer do COS, o Aluno participará de TFM específico. O guia do TFM é sempre um Aluno
escalado  imediatamente  antes  de  cada  sessão  de  instrução.  Todos  os  Alunos  do  COS devem estar  em
condições de conduzir  o alongamento,  o aquecimento e a ginástica básica conforme prevê o Manual de
Treinamento Físico Militar (C 20-20).

Ao longo do COS, o Aluno será submetido a esforços físicos intensos, dentre os quais podem ser
citados, por exemplo:

TAREFAS
Correr até 10 (dez) Km, em 60' , com o uniforme 9º C2, cobertura e busto nu.

TAREFAS (NATAÇÃO UTILITÁRIA)
Nadar com o uniforme 9º C2, armado com o Pára-FAL ou Fuzil IA2 e equipado com o fardo aberto e de
combate.
Desequipar em meio aquático com o uniforme 9º C2, armado com o Pára-FAL ou Fuzil IA2 e equipado
com o fardo aberto e de combate.
Executar o nado lateral modificado (Indiano) por no mínimo 15m com o uniforme 9º C2, armado com o
Pára-FAL ou Fuzil IA2 e equipado com o fardo aberto.
Nadar no mínimo 800m com o uniforme 9º C2 equipado com o fardo aberto, utilizando um cabo solteiro
preso ao corpo para arrastar o fardo de combate e o Pára-FAL ou Fuzil IA2 ancorados.
Flutuar com o uniforme 9º C2, armado com o Pára-FAL ou Fuzil IA2 e equipado com o fardo aberto por no
mínimo 10' contínuos.
Nadar distâncias superiores a 2.000m com o uniforme 9º C2 equipado com o fardo aberto.
Executar nado submerso com o uniforme 9º C2 equipado com o fardo aberto por no mínimo 15m.
Nadar até 200m com o uniforme 9ºC2 equipado com o fardo aberto e armamento a tira colo. 
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TAREFAS (LUTAS)

Executar as técnicas de lutas para defesa pessoal e desarme de um oponente.
A instrução de Pista de Cordas não faz mais parte do currículo dos COS.

b. Exame de Aptidão Física

TABELA DE ÍNDICES DO EAFI/EAFF PARA OS COS/EIOS

Dia Período Provas
PADRÃO MÍNIMO
COS “A” "B" e "C"

Segmento Masculino Segmento Feminino

1º
Manhã

1. Corrida 8.000m 40min 1h

2.
Flexão na Barra 10Rpt Não Rlz
Suspensão na Barra Não Rlz 28 seg

3. Abdominal Supra 68 Rpt 59 Rpt
4. Flexão de Braço 35 Rpt 31 Rpt

Tarde 5. Nado Submerso 10m 10m

2º
Manhã

6. Subida na Corda Vertical
4m 4m

Sem Auxílio dos Pés Com Auxílio dos Pés
7.  Pista  de  Pentatlo  Militar
(PPM)

6min30seg 9min

Tarde
8. Natação Utilitária de 400m 20 min 25 min
9. Flutuação 10 min com fuzil

3º Manhã 10. Marcha de 15Km

3h 3h30
A marcha  será  realizada  com  fardo  aberto,  fuzil  e
mochila pesando 15 kg para o segmento masculino e 13
kg para o segmento feminino.

Com uniforme de combate, com equipamento, armado
(Pára-FAL), e com mochila  com 15 (Masc)/13 (Fem)
Kg

     1) Condições de Execução
As provas poderão ser realizadas em até duas tentativas, com intervalo de, pelo menos, um dia

entre as mesmas, com exceção da marcha, que terá apenas uma tentativa. O candidato só poderá executar a
segunda tentativa em uma das provas. Caso o candidato não atinja o índice previsto em mais de uma prova,
mesmo que sendo na primeira tentativa, será automaticamente considerado inapto para fins de matrícula no
COS.

A falta  ao  EAF  ou  sua  desistência  somente  poderá  ocorrer  por  motivo  de  força  maior,
devidamente justificado ao Presidente da CAF.

O comparecimento dos militares designados pelo CMA às atividades previstas para a seleção
será considerado ato de serviço e a falta a estas atividades deverá ser participada ao Presidente da CAF.

Caso o candidato não deseje realizar alguma das tentativas subseqüentes ou o restante do EAF,
deverá preencher e assinar um Termo de Desistência, no qual abrirá mão dessa execução, e entregá-lo ao
Presidente da CAF.

Mesmo que o candidato não consiga atingir os padrões mínimos previstos para as provas, a
CAF deverá registrar o resultado obtido em ata.
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a) Corrida
Percorrer a distância  no tempo previsto na tabela  de índices  do EAF para os COS, em

terreno plano, de acordo com a faixa etária e o segmento. Caso haja desnível no percurso, este deverá ser
suave e, na medida do possível, compensado por um desnível inverso. O tempo de realização será registrado
pela CAF.

Será realizada  com o uniforme 9º  C2 sem cobertura e  busto nu.  Para as candidatas  do
segmento feminino, o uniforme será o mesmo com o acréscimo do bustiê preto.

                      b) Flexão na Barra e Suspensão na Barra
Executar conforme prescreve os itens 1) e 2) da letra d, do número 6, da Portaria nº 032 -

EME, de 31 de março de 2008 (DIRETRIZ PARA O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR DO EXÉRCITO
E SUA AVALIAÇÃO) e conforme o Manual de Campanha de Treinamento Físico Militar C 20-20.

Será  realizada  com o uniforme 9ºC2  sem cobertura  e  busto  nu.  Para  as  candidatas  do
segmento feminino, o uniforme será o mesmo com o acréscimo do bustiê preto.

                      c) Abdominal Supra
Executar conforme prescreve os itens 1) e 2) da letra c, do número 6, da Portaria nº 032 -

EME, de 31 de março de 2008 (DIRETRIZ PARA O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR DO EXÉRCITO
E SUA AVALIAÇÃO) e conforme o Manual de Campanha de Treinamento Físico Militar C 20-20.

Será realizada  com o uniforme 9º  C2 sem cobertura e  busto nu.  Para as candidatas  do
segmento feminino, o uniforme será o mesmo com o acréscimo do bustiê preto.

                      d) Flexão de Braços
Executar conforme prescreve os itens 1) e 2) da letra b, do número 6, da Portaria nº 032 -

EME, de 31 de março de 2008 (DIRETRIZ PARA O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR DO EXÉRCITO
E SUA AVALIAÇÃO) e conforme o Manual de Campanha de Treinamento Físico Militar C 20-20.

Será realizada  com o uniforme 9º  C2 sem cobertura e  busto nu.  Para as candidatas  do
segmento feminino, o uniforme será o mesmo com o acréscimo do bustiê preto.

           e) Nado Submerso
A prova poderá ser realizada em qualquer meio aquático sem correnteza, preferencialmente

em tanque tático.
O  percurso  previsto  deve  ser  realizado  em apnéia  única,  em qualquer  estilo,  sem que

qualquer parte do corpo do militar aflore na superfície.
A área a ser transposta deverá ser balizada por raias ou cordas. Deverão estar balizadas as

marcações correspondentes as distâncias de 0 (zero), 5 (cinco) e 10 (dez) metros. A marcação deverá ser
ultrapassada pelo corpo do candidato para ser considerada. Poderá haver o toque do corpo do militar no
balizamento, desde que o nado submerso termine após o mesmo.

A partida deverá ser sem impulso, na posição de pé ou de flutuação natural.
A prova será realizada com o uniforme 9º C2 sem cobertura, com as mangas abaixadas.

                       f) Subida na Corda Vertical
Os Alunos deverão subir em uma corda vertical, de sisal, com diâmetro de 1,5 (uma e meia)

polegada, sem impulso inicial a partir da base (solo ou colchão).
A corda deverá estar balizada aos 0 (zero), 3 (três) e 4 (quatro) metros de altura. A marcação

deverá ser ultrapassada por ambas as mãos do candidato, para ser considerado apto.
A marcação inicial 0 (zero) deverá estar a 1,80 (um metro e oitenta centímetros) de altura do

solo, de modo que o candidato esteja com ambas as mãos abaixo da mesma quando começar a subida.
Será realizada com o uniforme 9º C2, sem cobertura e mangas abaixadas. Para as candidatas

do segmento feminino, o uniforme será o mesmo.
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                        g) PPM
Percorrer a PPM no tempo previsto na tabela de índices do EAF para os COS.
A pista deverá ser realizada conforme as técnicas previstas no Manual de Campanha C 20-

20 Treinamento Físico Militar.
A prova será realizada com o uniforme 13º.

                        h) Natação Utilitária de 400m
A prova poderá ser realizada em qualquer meio aquático sem correnteza.
O  candidato  deverá  nadar  em qualquer  estilo,  não  sendo  permitido  o  nado  submerso

(quando o militar permanece mais de cinco segundos com a cabeça abaixo da linha d'água), partindo da
posição  de  pé  ou  em flutuação  natural,  sem impulso,  não  podendo  apoiar-e  em qualquer  auxílio  para
flutuação.

A prova será realizada com o uniforme 9º C2 sem cobertura, com as mangas abaixadas.

                        i) Flutuação
A prova  poderá  ser  realizada  em qualquer  meio  aquático  sem correnteza  e  no  tempo

previsto na tabela de índices do EAF para os COS.
O militar deverá manter o corpo na vertical (caracterizado por não haver afloramento de

barriga, nádegas, cintura, pernas e pés) e não poderá realizar deslocamentos laterais, nem poderá apoiar-se
em qualquer auxílio (de flutuação ou bordas do tanque tático) durante a prova.

A cabeça deve estar sempre fora da água, sendo proibido mergulhar o rosto.
A contagem do tempo terá início com o candidato na posição de pé ou de flutuação natural.
A prova será realizada com o uniforme 9º C2 sem cobertura, com as mangas abaixadas e

com Fuzil Pára-FAL.
O candidato que tiver  sua atenção chamada por três vezes,  por estar flutuando fora do

padrão (normas estabelecidas), terá sua prova interrompida e o objetivo considerado como não alcançado.

j) Marcha
Marchar conforme as condições previstas na tabela de índices do EAF para os COS, em

percurso por estradas.  Caso haja  desnível no percurso,  este deverá ser suave e,  na medida  do possível,
compensado por um desnível inverso (neste caso, é ideal que a chegada coincida com a largada).

Será realizada com o uniforme 9º C2, com cobertura, armado com Pára-FAL ou Fuzil IA2 e
equipado com fardo aberto e de combate.

O fardo aberto será composto de:
- Cinto NA e suspensório;
- 02 (dois) porta-carregadores de Pára-FAL ou Fuzil IA2 com 02 (dois) carregadores cada e

sem munição;
- 02 (dois) porta-cantis com 02 (dois) cantis (plenos) e 01 (um) caneco; e
- 01 (um) facão de mato.
A água dos cantis do fardo aberto poderá ser consumida durante a realização da marcha.
Haverá pesagem do fardo de combate no início e ao término da marcha. Caso seu peso seja

inferior ao peso previsto, o candidato será considerado inapto no EAF.

c. Preparação Orgânica
Sendo o COS um curso de especialização de combate, com características próprias inerentes ao

ambiente operacional de selva, para obter êxito no mesmo é importante que o candidato esteja em excelente
condição orgânica.

Cuidados  prévios  com a  saúde,  particularmente  a  bucal,  e  com relação  às  doenças  crônicas
necessitam ser  tomadas pelo  candidato.  Durante  o curso,  medicamentos  só devem ser  ministrados  com
orientação médica.
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Uma alimentação balanceada também é fator que deve ser alvo de atenção do candidato.  Se
possível, deve-se seguir a orientação de um nutricionista.  Tudo isso permitirá que o futuro Aluno possa
iniciar o COS em condições de suportar os esforços físicos intensos e prolongados, agravado pelo fato de a
maioria das atividades do curso serem desenvolvidas num ambiente simulado de estresse de combate.

A  imunização  por  meio  de  vacinas  (antitetânica,  febre  amarela,  hepatite  B)  auxiliará  na
prevenção de doenças.

É  importante  que  os  militares  que  apresentem  doenças  crônicas  e  articulares  realizem  uma
preparação específica, estando cientes que tais ocorrências poderão interferir no seu desempenho durante o
curso.

Os  candidatos  ao  Curso  de  Operações  na  Selva  não  deverão  fazer  uso  de  anabolizantes,
compostos proteicos, energéticos ou substâncias que visem a redução de peso e outros de origem sintética
para o aumento da força e do tônus muscular. Além disso, ressalta-se que a não ingestão de medicamentos
que busquem a correção de problemas graves de alergia ou doença infecto-contagiosa é de suma importância
para  o  rendimento  do  aluno  durante  a  realização  do  COS.  Os  Candidatos  deverão  seguir  estas
recomendações com uma antecedência de, pelo menos, 06 (seis) meses antes do início do curso.

d. Inspeção de Saúde (IS)
Será  realizada  somente  uma  inspeção  de  saúde  na  guarnição  do  candidato,  pela  Junta  de

Inspeção de Saúde de Guarnição (JISG), não havendo mais a necessidade de refazê-la em Manaus pela Junta
de Inspeção de Saúde Especial (JISE).

A inspeção de saúde deverá atender às prescrições contidas nas IGPMEx, nas IRPMEx, nas
NTPMEx, nas Normas do DECEx e nas Instruções Reguladoras para Inscrição, Seleção e Matrícula nos
Cursos do Centro de Instrução de Guerra na Selva (IRISM/CIGS).

A JISG deverá lavrar ao término da IS a Ata de cada candidato com os resultados individuais,
devendo tais resultados serem publicados no Boletim Interno (BI) da OM. Uma cópia da Ata, bem como do
BI da OM que a publicou, deverá ser conduzida pelo candidato que vier a ser relacionado para o curso.

Por ocasião da IS, os seguintes exames médicos com os seus laudos deverão ser apresentados,
pelo candidato relacionado: radiografia do tórax (postero-anterior e perfil-pulmões e coração) e dos seios da
face,  sorologia  para  Lues,  reação  de  Machado  Guerreiro  (sorologia  para  doença  de  Chagas),  HIV,
hemograma completo, VHS, contagem de plaquetas, glicemia em jejum, EPF (parasitologia de fezes), EAS
(sumário  de  urina),  ECG (eletrocardiograma  em repouso),  teste  ergométrico  (avaliação  cardiovascular),
transaminase  glutâmico  oxalacético  (TGO),  transaminase  glutâmico  pirúvico  (TGP),  ureia  e  creatinina,
bilirrubinas (total, direta e indireta), dentário (radiografia panôramica das arcadas dentárias), sorologia para
hepatite  A e  hepatite  B  (contendo  no  mínimo  HbsAg  e  antiHBc)  e  hepatite  C,  exame  oftalmológico,
acuidade  visual,  audiométrico,  T3,  T4,  TSH,  eletroencefalograma,  toxicológico  (cocaína,  anfetaminas,
opiláceos e canabinóides) e exclusivo para o segmento feminino o teste de gravidez BHCG e colpocitologia
oncótica.

Somente realizará o EAF o candidato que for julgado apto na IS.
Todos os exames médicos e odontológicos listados podem ser cobrados por ocasião da matrícula

e deverão ser trazidos por ocasião de sua apresentação no CIGS.
Por se constituir  em ato de serviço, os exames realizados não deverão ser indenizados pelos

candidatos (fator de custo).
No caso de falta de qualquer um dos exames médicos previstos nas IRISM/CIGS, o candidato,

não poderá ser julgado apto pela JISG. Para tanto poderá apresentar-se com antecedência na Guarnição de
Manaus para solucionar tal situação.

e. Preparação Intelectual para o curso
Um  dos  instrumentos  que  o  candidato  irá  dispor  para  bem  cumprir  a  sua  missão  é  a  sua

preparação  intelectual.  Alguns  assuntos  das  disciplinas  ministradas  no  curso  já  foram transmitidos  nas
escolas de formação e aperfeiçoamento do Exército, e nos Estágios de Adaptação à Selva, sendo assim, já
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devem ser de conhecimento dos Alunos. No entanto, é necessário que o candidato recicle e atualize seus
conhecimentos ainda em sua OM, particularmente, para a realização dos Testes de Conhecimentos Militares
(TCM), a serem realizado, conforme as IRISM/CIGS,  a ser aplicada pela CAF.

Segue uma relação das disciplinas do curso e alguns assuntos importantes que são trabalhados
durante o COS e requerem estudo prévio por parte do candidato:

Disciplina Assunto

Vida na Selva
Aspectos Básicos da Topografia de Campanha
Noções Gerais de Sobrevivência
Primeiros-Socorros

Disciplina Assunto

Técnicas de
Deslocamentos

e Especiais

TFM (Lutas, Ginástica Básica, etc.)
Topografia (escala de cartas, locação de pontos, coordenadas retangulares, geográficas
e  polares,  emprego  da  bússola  no  terreno  e  na  carta,  orientação  carta-terreno,
preparação  do  Quadro  Auxiliar  de  Navegação  (QAN),  preparação  de  cartas
topográficas para navegação, GPS Garmin 62s
Nós e amarrações (confecção de assento americano e atadura de peito, nós: azelhas,
lais de guia, pescadores, escotas, direito, prússico, porco, etc.)
Comunicações  (instalação dos equipamentos  YAESU, Vertex VX 1210 (Tucunaré),
Falcon  II,  ICON  IC6  (terra-ar),  Motorola  XTS  1500;  preparação  e  instalação  de
antenas  improvisadas,  antenas  dipolo  e  bagulhão,  criptografia  e  decriptografia  de
mensagens, IEComElt, CME e MPE, exploração das comunicações)
Técnicas  especiais  para  o  combate  na  selva  (Motosserra  e  abertura  de  clareiras,
rastreamento de pessoal)
Explosivos e destruições (principais tipos de explosivos e suas características, cálculo
de  cargas,  emprego  da  tabela  de  cálculo  de  explosivos,  tipos  de  espoletas  e
funcionamento,  lançamento  de fogo, escorvamento elétrico,  pirotécnico  e duplo de
cargas) e explosivos improvisados
Técnicas aeromóveis
Técnicas fluviais (posto de bloqueio e controle fluvial, embarcações, transposição de
aquavias, embarque e desembarque de voadeiras em movimento, etc.)
Armamento,  munição e tiro  (Pst  9mm M973, Pst 9mm M975, Pára-FAL 7,62mm,
Fuzil IA2 5,56mm, espingarda calibre 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36, Mtr MAG, CSR
84mm, AT-4, Mrt 60mm e 81mm, Gr M e Gr Bc)
Módulo de Tiro
Módulo  de  Orientação  (orientação  diurna  e  noturna,  com  OVN,  fluvial  diurna  e
noturna, clareiras, etc.)

Disciplina Assunto
Operações Patrulhas  [Tipos,  organização,  planejamento,  normas  de  comando  e  emissão  de

ordens,  área  de  reunião  e  área  de  reunião  clandestina,  técnicas  de  abordagem de
objetivos (TAO), técnicas de ação imediata (TAI)] 
Patrulhas de Combate e Reconhecimento terrestres e fluviais 
Exercício de Desenvolvimento da Liderança (EDL)
Operações Básicas (Ofensiva, defensiva e pacificação)
Combate de Resistência
Operações  Complementares  (Aeromóveis,  Ribeirinhas,  Combate  a  Localidade,
Operações  de  Apoio  a  Órgãos  Governamentais  e  Operações  contra  Delitos
Transfronteiriços e Ambientais)
Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA)
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Armamentos Menos Letais

Bibliografia para Estudo
Constituição Federal de 1988 (Part Art 136, 137, 142 e 144)
Lei Complementar nº 97, de 09 Jun 08 (Dispõe Sobre as Normas Gerais para a Organização, o Preparo e
o Emprego das Forças Armadas)
Lei  Complementar  nº  117  de  02  de  setembro  de  2004,  que  dispõe  sobre  as  normas  gerais  para  a
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas
Lei Complementar nº 136 de 25 de agosto de 2010,  que altera a Lei Complementar nº 97
Lei nº 6.634 de 02 de maio de 1979,  que dispõe sobre a Faixa de Fronteira.
Decreto nº 3.897, de 24 Ago 01 (Fixa Diretrizes para o Emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei
e da Ordem)
Decreto nº 4.411, de 07 Out 02 (Dispõe sobre a Atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas
Unidades de Conservação)
Decreto nº 4.412, de 07 Out 02 (Dispõe sobre a Atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em
Terras Indígenas)
Portaria Cmt Ex nº 061, de 16 Fev 05 (Atuação na Faixa de Fronteira contra Delitos Transfronteiriços e
Ambientais, Integrante das Diretrizes Estratégicas do Exército - SIPLEX-5)
Portaria Cmt Ex nº 736, de 29 Out 04 (Regula o Emprego da Força Terrestre em Ações de Garantia da
Lei e da Ordem)
Portaria  nº  303  de  16  de  junho  de  2012,  que  dispõe  sobre  as  salvaguardas  institucionais  às  Terras
Indígenas.
Portaria nº 020 - EME, de 02 Abr 03 (Aprova a Diretriz para o Relacionamento do Exército Brasileiro
com as Comunidades Indígenas)
C 101-5 Estado-Maior e Ordens (1º e 2º Volumes)
C 21-11 Primeiros Socorros
C 21-18 Marchas a pé
C 21-26 Leitura de Cartas e Fotografias Aéreas
C 21-30 Abreviaturas, Símbolos e Convenções Cartográficas
C 21-75 Patrulhas
C 24-9 Exploração em Radiotelefonia
C 24-18 Emprego do Rádio em Campanha
C 24-50 Segurança das Comunicações
C 34-1 Emprego da Guerra Eletrônica
C 5-25 Explosivos e Destruições
C 5-37 Minas e Armadilhas
C 8-35 Transporte de doentes e feridos
MD 33 – M – 10 Garantia da Lei e da Ordem
EB20-MC-10.201 Operações em Ambientes Interagências
EB20-MC-10.211 Processo de Planejamento e Conduta das Operações Terrestres
EB20-MC-10.301 FTC nas Operações
EB20-MF-10.103 Operações
EB20-MC-10.207 Inteligência
EB20-MC-10.210 Combate de Resistência
EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre
IP 1-1 Emprego da Aviação do Exército
IP 21-74 Instrução Individual para o Combate
IP 21-78 Manual de Transposição de Obstáculos
IP 21-80 Sobrevivência na Selva
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IP 72-1 Operações na Selva
IP 72-10 Companhia de Fuzileiros de Selva
IP 72-20 O Batalhão de Infantaria de Selva
IP 90-1 Operações Aeromóveis
IP 100-3 – Bases para a Modernização do Doutrina de Emprego da Força Terrestre.
MD 30 – M – 01/02/03 Doutrina de Operações Conjuntas
MD 33 – M – 02 Manual de abreviaturas, siglas, símbolos e convenções cartográficas das FFAA
MD 34 – M – 03 Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados
MD51-M-04 Doutrina Militar de Defesa
FA – M – 20 Manual de Operações Ribeirinhas
Normas de Conduta para Emprego de Tropa do Comando Militar da Amazônia (NCET/2016)
Manual Escolar de Explosivos e Destruições da AMAN – 1ª ed – 2009.
Manual de Instruções – ICOM IC-A24
Manual de Operação RF 7800V-HH – Falcon III. 
Manual de Operação MPR 9600 – Falcon II.
Apostila do Curso de Navegação Fluvial CECMA, volume 01.
Apostila do Curso de Navegação Fluvial CECMA, volume 02.
Caderneta Operacional do CIGS.

O candidato deve estar atento em relação às atualizações doutrinárias dos Manuais de Campanha e das
Instruções Provisórias.
Os conhecimentos a serem exigidos serão os mesmos, independente do posto, da graduação, da arma, do
quadro ou serviço do Aluno.

f. Preparação Intelectual para o TCM

Temas  de  Estudo  que  requerem  estudo  prévio  pelo  candidato:  Topografia,  Explosivos,
Comunicações, Patrulha, Operações  Básicas, Operações Complementares e Combate de Resistência, GPS
Garmim Map 62s, Orientação e Navegação, Armamento (Mtr 7.62 mm / MAG e Fuzil 7,62mm, Mrt .60, Pst
9mm), Nós e Amarrações, Explosivos e Destruições. O Teste de Conhecimentos Militares Teóricos (TCMT)
e Teste de Conhecimentos Militares Práticos (TCMP) foram reformulados, cabe salientar a importância da
preparação  prévia  para  a  realização  dos  testes.  A Ficha  de  Orientação  para  Estudo  (FOE)  contendo  o
direcionamento para os testes será disponibilizada uma semana antes da data prevista para a realização dos
testes, no site do CIGS. A bibliografia para estudo contém todo o material necessário para a preparação
intelectual do candidato.

g. Preparação Intelectual para o COS
Os candidatos deverão consultar o Plano de Estudos constante da página do CIGS na INTERNET

(www.cigs.eb.mil.br) para orientar seus estudos para o COS e melhorar suas preparações intelectuais para os
COS.  O Plano  de  Estudos  detalha  os  Temas  de  Estudo,  indicando  os  assuntos  e  documentos  a  serem
estudados. A referência bibliográfica constante deste caderno de orientação ao candidato e o plano de estudo
são os documentos que norteiam o preparo intelectual para o Curso de Operações na Selva.

h. Preparação Material
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Uma boa preparação do material contribuirá para o êxito no curso. Será apresentado neste item o
material  que deverá ser providenciado pelo Aluno para constituição dos fardos aberto,  de combate e de
bagagem, e aqueles que o CIGS distribuirá ao Aluno, visando minimizar os gastos financeiros do militar. 

Quando o Aluno for deslocado para as Bases de Instrução, localizadas na Área do Campo de
Instrução, conduzirá seus fardos aberto, de combate e de bagagem. Portanto, recomenda-se que ao final da
semana de mobilização todo o material esteja em condições de ser utilizado. 

A constituição de alguns kits deve atender às particularidades de cada militar, de maneira que
cada kit contenha o material julgado necessário para o cumprimento das missões, sendo que os kits descritos
nesta  orientação são de caráter  obrigatório,  entretanto  o seu conteúdo ficará a  critério  do aluno  (não é
obrigatório a existência de todo o material constante na lista abaixo), sendo a lista apresentada nestas
orientações apenas uma sugestão. O material constante nos kits deverão atender às necessidades do aluno
durante o curso.  

Deve-se atentar para a praticidade, portabilidade e impermeabilização dos mesmos, evitando que
os potes sejam demasiadamente grandes, devendo serem acondicionados no equipamento ou mochila, num
local que permita rapidamente seu uso. Na maior parte do tempo, durante o curso, a mochila do Aluno será a
única fonte de material. 

Quanto à saúde, é importante ressaltar que em qualquer situação durante o curso é proibida a
automedicação.  Assim, havendo necessidade,  a equipe médica que acompanha permanentemente o COS
realizará o atendimento médico e prescreverá o medicamento a ser utilizado. Medicamentos de uso rotineiro
poderão ser  conduzidos  pelo Aluno em seu kit  de primeiros-socorros,  como por  exemplo:  materiais  de
curativo,  anti-sépticos e antimicóticos de uso tópico,  além de analgésico (desde que, já tenha prescrição
médica da equipe médica),  visando sanar pequenos ferimentos. É terminantemente proibida a utilização,
durante o COS, de qualquer substância que desempenhe funções de tônico energizante ou reconstituinte
orgânico (reidrat, polivitamínicos, poliaminoácidos, complexos alimentares, etc).

O Aluno deverá priorizar a qualidade dos materiais para que o seu desempenho individual não
seja prejudicado devido a inoperância das ferramentas e materiais adquiridos. É cabível ressaltar que o clima
quente  e  úmido  da  selva,  bem  como  as  atividades  desgastantes  do  curso  acarretam  em  uma  maior
deteriorização dos meios, por exemplo o efeito da oxidação. Todas as ancoragens deverão ser realizadas com
cordel  velame,  os mosquetões deverão ser de aço ou ferro,  sendo vetada a  utilização de chaveiros que
simulam mosquetões para qualquer fim. A lanterna poderá ser velada com lentes (vermelhas ou azuis) ou fita
isolante. É facultado ao Aluno trazer sua mochila de Grande Capacidade (GC), a qual poderá ser utilizada
durante todo o curso e sua mochila de hidratação que poderá ser utilizada mediante ordem do Coordenador
na Fase de Operações. Cabe destacar que todos os materiais dos Alunos deverão ser nas cores verde oliva,
preto  ou  camuflado  verde  e  preto.  O CIGS possui  alguns  materiais  para  cautela  caso  seja  necessário,
contudo, é de interesse do candidato a aquisição dos materiais pedidos. Isto pois, a maioria destes meios o
candidato possui em sua OM de origem, ou adquiriu durante seu curso de formação ou adquiriu para a
realização de outros estágios, cursos e missões no decorrer de sua carreira.

I. Material Obrigatório

1) Sugestão de Fardo Aberto

ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Cinto 01 Modelo NA ou Bda Pqdt Sim

Suspensório em Y 01

Modelo NA ou Bda Pqdt
Sem porta-kits costurados

Caso possua bolsos, deixá-los
vazios

Sim

Porta-Carregador de
Pára-FAL/Fuzil IA2

02
Modelo NA ou Bda Pqdt

Prender com Ligas de Elástico
Não
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Porta-Cantil 02
Modelo NA ou Bda Pqdt

Prender com Ligas de Elástico
Sim

Cantil 02 Americano ou Nacional Sim
Caneco 01 Americano ou Nacional Sim

Facão com Bainha de Couro 01 Inoxidável e Bainha Preta Não

Porta-Kit 01
Kit EPI e Mnt Armt Reduzido
Prender com Ligas de Elástico

Não

Bússola com Ponto Luminoso 01
Marcas de Boa Qualidade

Ex: Silva, Brunton ou Suunto
Não

Apito 01
Marcas de Boa Qualidade

Ex: Fox 40
Não

Canivete Modelo
Alicate Multiuso

01
Marcas de Boa Qualidade

Ex: Leatherman, Victorinox,
Stanley

Não

Sugestão de Fardo Aberto (continuação)

ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Lanterna Pequena 01

Impermeável e Velada
Marcas de Boa Qualidade
Ex: Maglite Solitaire, Mini

Maglite

Não

Kit de Manutenção do
Armamento Reduzido

01
Cordel para Cano, Pano Seco e
Limpo, Óleo e Escova Pequena

Não

Relógio de Pulso 01 Resistente a impactos e à água Não
Protetor de Relógio 01 Verde ou Camuflado Não

Repelente 01 Fácil Acesso Não
Fita Isolante 01 Fácil Acesso Não

Além da quantidade mínima solicitada, é interessante que hajam itens sobressalentes para reposição
no fardo de combate ou de bagagem.

Os itens conduzidos pelos Alunos devem ser de boa qualidade, não sendo obrigatória a aquisição das
marcas citadas, as quais foram utilizadas apenas como exemplos e sugestões para os candidatos.
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Caso possua bolsos, deixá-los vazios

Bússola ancorada no furo direito do
bolso

Apito ancorado no furo esquerdo do
bolso

Lanterna ancorada no furo direito do
bolso

Tirante do gorro passando por trás das
orelhas, com presilha para ajuste abaixo

do queixo e ancoragem no furo da
gandola 
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Ligas de elástico nos porta-carregadores

Coturno de lona preta

Gandola sem velcros

Canivete  ancorado no furo esquerdo do
bolso

Ligas de elástico nos porta-cantis Caneco no cantil do lado direito
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2) Sugestão de Fardo de Combate

ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Mochila 
(média ou grande capacidade)

01 Americana ou Nacional
Sim

(apenas a média capacidade)
Rede de Selva 01 Modelo Utilizado nas OM Sim
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Kit Mnt Armt reduzido,
Repelente e Fita Isolante

Prender com liga de elástico

Facão com bainha de couro
preta no lado esquerdo do cinto

Relógio de pulso com
protetor de relógio
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Poncho 01

Modelo Utilizado nas OM
Deve ser utilizado para

organizar os materiais do
cerimonial

Sim

Marmita 01 Com tampa Sim
Talher Articulado 01 03 (três) peças Sim

Mosquetão com Trava de
Rosca

02
Conduzir ancorado nas laterais
da mochila com cabo solteiro

Não

Freio em "8" 01 Fornecido na instrução Sim
Cabo solteiro 02 5m cada, cor preta ou verde Não

Retinida 02 2 m cada, cor branca Não
Mochila de Hidratação 01 Item facultativo Não

Sugestão de Fardo de Combate (continuação)

ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Uniforme de Muda Completo 01
Calça, Gandola, Camisa, Par de

Meias, Cinto, Bombacha,
Sunga ou Short Térmico

Não

Uniforme 5ºD 01
Camisa, short, par de meias,

sandália havaiana
Não

Kit Camuflagem 01
Cores verde e preto mais um

espelho pequeno
Não

Kit Costura 01 Poderão compor um único kit
caso o Aluno julgue

conveniente

Não

Kit Manutenção do Coturno 01 Não

Kit de Equipamento de
Proteção Individual (EPI)

01

Óculos de Proteção
Transparente, Protetor

Auricular Tipo Plug, 05 Bastões
Luminosos Tipo Cialume de

15cm na Cor Amarela e
Protetor Bucal

Não

Kit Anotações Pequeno 01

Anotar informações rápidas, ex:
coordenadas, objetivos a serem

alcançados na instrução, etc.
Deve ser de fácil acesso

Não

Kit Anotações 01 Planejamentos e avaliações Não
Kit Manutenção do

Armamento
01 - Não

Kit Curativo 01
Não conduzir medicação sem
prescrição da equipe médica

Não

Kit Higiene 01 - Não
Toalha de Alta Absorção 01 - Não

Fio de Nylon 1,00mm 01 Rolo de 100m Não
Granada de Mão 01 Inerte Sim
Granada de Bocal 01 Inerte Sim

Cartucho 7,62mm ou 5,56mm 200 Devem estar impermeabilizados Sim
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ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Ração R2 01 Deve estar impermeabilizada Sim

É autorizado ao Aluno utilizar o seu próprio material particular, sendo facultada a cautela dos itens
que são disponibilizados pelo CIGS.

Os militares de Nações Amigas, outras Forças Armadas e Forças Auxiliares deverão utilizar seus
uniformes de origem e para tanto, trazer seus uniformes camuflados, de passeio e de apresentação. Caso o
uniforme de origem não seja adequado ao uso no ambiente operacional de selva, poderá ser cautelado o
uniforme do Exército Brasileiro com a bandeira do país ou da corporação de origem afixada na manga da
gandola, a critério da Divisão de Ensino.

Sugere-se a retirada das ferragens dos itens do fardo aberto e utilização de velcro ou cordel velame.
Caso o material utilizado seja cautelado no CIGS, por ocasião da devolução deverá estar com as ferragens. 

Os casos de perda ou extravio de material cautelado são passíveis de sindicância e indenização SFC.
Os carregadores não poderão estar impermeabilizados. 

Será possível a reposição de materiais danificados no decorrer do curso mediante cautela, de acordo
com a disponibilidade da Divisão de Alunos. 

A seu critério, o Aluno poderá acrescentar outros itens ou aumentar a quantidade de itens dos seus
kits. 

Toda munição conduzida no fardo de combate, deverá, obrigatoriamente, ser impermeabilizada em
potes transparentes, os quais deverão ser identificados conforme padronização da Divisão de Ensino. 

A mochila deverá estar em perfeitas condições de impermeabilização e flutuabilidade durante todas
as fases do curso. 

É sugerida a utilização de tiras de câmaras de pneu para a melhor vedação dos kits, favorecendo uma
boa impermeabilização. 

Não poderão ser utilizados sacos plásticos  para lixo na impermeabilização de material,  pois não
possuem a resistência necessária. 

Procure fechar todos os sacos com ligas resistentes, exemplo: tiras de câmara de pneu.

3) Sugestão do Fardo de Bagagem

ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Saco Verde Oliva 01 - Não
Cadeado 01 Segredo Não

Banco de Campanha 01 - Não
Par de Coturno de Muda 01 Lona Preta Não

Toalha de Banho 01 - Não

Kit de Manutenção dos Pés 01

Pomadas (exemplo: Cutisanol
Gel), talco em gel, toalha

pequena, meias de muda, talco
antisséptico, etc.

Não

Uniforme 12º 01
Camisa, short, par de meias,

tênis preto
Não

Ferramenta de Sapa 01
Pá ou Picareta, articuladas ou

não
Sim

Lona Preta 01
1,20mx0,80m

Utilizada para manutenção de
material no alojamato

Não

Uniforme de Muda Completo 01 Calça, Gandola, Camisa, Par de Não
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Meias, Cinto, Bombacha,
Sunga ou Short Térmico

Roupa de Contato 01

Calça jeans, camisa manga
curta, meia branca, cinto (se for

o caso), cueca, tênis, outros
acessórios que o Aluno julgue
conveniente. Dar preferência

para cores discretas

Não

Material Sobressalente Indefinida
O que o Aluno julgue

necessário para recompletar seu
fardo de combate

Não

Todo material acondicionado no fardo de bagagem deverá estar muito bem impermeabilizado. 
O Al durante o curso utilizará o fardo de bagagem como ponto de apoio e de reposição de material,

portanto sugere-se que este fardo seja montado com esmero, assim como os demais. 
Os  uniformes  9ºC2 deverão  estar  sem os  velcros  para  os  distintivos  de  Arma,  posto/graduação,

cursos/estágios, nome de guerra e nome da OM, exceto o uniforme que deverá estar no armário da Divisão
de Alunos para utilização nas semanas de Mobilização e Desmobilização. Os uniformes não poderão sofrer
alterações em seu modelo (bolsos rasgados/telados ou a gandola somente com velcro, sem os botões).

A bandeira permanece no uniforme. Os Alunos de Nações Amigas devem utilizar a bandeira de seus
respectivos países e os Alunos de Forças Auxiliares devem utilizar a bandeira de seus Estados.

É terminantemente proibido confeccionar fundos falsos ou costurar material que possa ajudar o aluno
na flutuabilidade. 

É aconselhável reforçar as costuras e os botões de todos os uniformes, dos coturnos e da mochila. 
Os coturnos deverão estar com a amarração do tipo soltura rápida e não poderão ter presilhas nos

cadarços. A primeira passagem do cadarço deverá ser por baixo ou de dentro para fora dos ilhós. 

Os coturnos devem estar amaciados, evitando assim a criação de bolhas nos pés. 
Não é permitida a utilização de coturno com zíper. 
O CIGS disponibiliza um armário para cada candidato.
É recomendável que o cadeado seja de segredo. Se for de chave, uma via deve ser entregue à Divisão

de Alunos.
A impermeabilização da mochila poderá ser feita com sacolas transparentes grossas (0,2 mm) ou com

sacos stank, desde que estes sejam pretos ou verde escuro. Especial atenção para a flutuabilidade positiva da
mochila.

4) Armário
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ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Cadeado 01 Porta do Armário Não
Uniforme 8º B2 ou similar
para demais Forças, MNA

01 Solenidade de Brevetação Não

Uniforme 9ºC2 01
Com velcros, para utilização

nas semanas de Mobilização e
Desmobilização

Não

Material Sobressalente Indefinida

O que o Aluno julgue
necessário para recompletar
seus fardos de combate e de

bagagem

Não

5) Outros

ITEM
QNT

MÍNIMA
OBSERVAÇÃO

PODE SER FORNECIDO
PELO CIGS

Manuais Indefinida
Serão fornecidos de acordo com a

disponibilidade do CIGS
Não

Kit Caixão de Areia 01
Deve estar em condições de uso por

ocasião do início do curso
Não

Par de Plaquetas de
Identificação

01

Fornecido mediante indenização junto à
Divisão de Alunos.

É facultado ao candidato providenciar
seu par em outro local, devendo constar
os seguintes dados: Posto/Graduação,

Nome de Guerra, TS, Fator Rh,
Identidade, Prec-CP, além disso deve
discriminar se é alérgico ou não, no

caso de positivo deve definir a alergia.
Deve ser ancorado ao pescoço com

cordel velame unindo as pontas com
fogo

Não

Caderneta de Operações 01
Fornecido mediante indenização junto à

Divisão de Alunos para quem for
matriculado

Não

Gorro de Selva Numerado 01 - Sim
Pára-FAL ou Fuzil IA2 01 Reserva de Armamento Sim

Colete Salva-Vidas 01 Base de Instrução Nr 4 Sim
Capacete Balístico 01 Utilizado em instruções específicas Sim

Esparadrapo
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Todos os carregadores também deverão estar com esparadrapo.

Etiqueta de Identificação

Sugestão para composição dos Kits

Kit Sobrevivência

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Apito Não
Vela Não
Isqueiro Não
Lanterna pequena Não
Pilha AA Não
Purificador de água (exemplo: Clorin, Hidrosteril) Não
Anzol 4, 3/0 e 7/0 Não
Chumbadas variadas Não
Isca artificial de meia-água pequena Não
Linha Pesca 0,20 a 0,30 mm Não
Zagaia 2 ou 3 dentes Não
Espelho Não
Fita isolante Não
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Kit Higiene

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Creme dental Não
Escova dental Não
Fio dental Não
Creme barbear Não
Aparelho de barbear Não
Lâminas de barbear Não
Sabonete Não
Cortador de unha Não
Papel higiênico separado do kit (mochila) - OPCIONAL Não
Toalha alto absorção separado do kit (mochila) - OPCIONAL Não

Kit Manutenção do Armamento

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Cordel para Pára-FAL e Fuzil IA2 Não
Panos brancos Não
Óleo lubrificante Não
Óleo desengripante Não
Escova pequena Não
Chave de fenda de 5 mm Não
Pincel Não
Lenço tático Não
Chave de clicar Não

Kit Manutenção do Armamento Reduzido

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Cordel para Pára-FAL e Fuzil IA2 Não
Pano Não
Óleo Não
Escova pequena Não

Kit Anotações

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Prancheta pequena Não
Escalímetro Não
Calculadora Não
Transferidor Não
Caderno pequeno (202x140mm - planejamento) Não
Lapiseira Não
Grafite Não
Borracha Não
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Caneta 4 cores Não
Caneta retroprojetor preta ponta fina Não
Caneta retroprojetor azul ponta fina Não
Caneta retroprojetor vermelha ponta fina Não
Estilete Não
Álcool em gel Não
Papel contact Não
Lápis para colorir Não
Cola Não
Esquadro (não é necessário o par) Não
Fita adesiva transparente 50 x 50 Não
Pano (perfex) Não

Kit Anotações Reduzido

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Caneta retro preta/azul/vermelha Não
Caneta 4 cores Não
Bloco pequeno impermeável Não
Escalímetro Não

Kit Manutenção do Coturno

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Graxa Não
Escova para graxa Não
Escova para limpeza Não

Poderá compor o mesmo pote com o Kit Costura

Kit Costura

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Bombacha Não
Linha verde Não
Linha preta Não
Botões verde oliva Não
Agulhas Não

Poderá compor o mesmo pote com o Kit Manutenção do Coturno

Kit Camuflagem

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Espelho Não
Camuflagem Verde Não
Camuflagem Preta Não
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Kit Curativo

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
Luva de procedimentos nitrílica Não
Esparadrapo Não
Antisséptico Não
Gaze Não
Atadura Não
Rifocina ou andolba Não

Kit Caixão de Areia

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS

Pó xadrez verde Não
Pó xadrez vermelho Não
Pó xadrez marrom Não
Pó xadrez preto Não
Pó xadrez azul Não
Pó xadrez amarelo Não
Cordéis de lã coloridos Não
Bocal para lâmpada pequena 127V Não
Lâmpada pequena 127V Não
Interruptores de 3 teclas Não
Caneta para quadro branco ponta média 2.0 mm na cor vermelha Não
Caneta para quadro branco ponta média 2.0 mm na cor azul Não
Caneta para quadro branco ponta média 2.0 mm na cor preto Não
Caneta para quadro branco ponta média 2.0 mm na cor verde Não
Bonecos militares Não
Bonecos inimigo Não
Miniaturas de aeronaves Não
Miniaturas de viaturas militares Não
Miniaturas de veículos civis Não
Miniaturas de embarcações Não
Etiquetas plastificadas (3cm x 10cm) Não
Miniaturas de edificações Não
Tesoura Não
Papel contact Não
Tela de arame Não
Fio de arame Não
Algodão Não
Espuma Não
Blocos de madeiras de diversos tamanhos Não
Peneira Não
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Borrifador Não
Réguas 50cm Não
Serragem tingida Não
Pá e enxada Não
Colher de pedreiro Não
Tinta spray de diversas cores Não
Cartolinas de diversas cores Não
Alarmes sonoros Não
Alarmes visuais Não
Nenhum dos materiais listados deve faltar no kit, devendo o mesmo estar pronto, em condições de uso, por
ocasião do início do curso.
Cada categoria do curso deve possuir o seu kit.

Kit Meios Visuais

ITEM
PODE SER FORNECIDO

PELO CIGS
SITUAÇÃO Não
MISSÃO Não
QUADRO-HORÁRIO Não
ORGANOGRAMA Não
COMUNICAÇÕES Não
QOPM  (deverá  ser  solicitado  o  modelo  por  ocasião  da  semana  de
mobilização)

Não

Q3OM Não
ESQUEMA DE MANOBRA Não
TAI Não
SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA Não
PLANEJAMENTO DO ENSAIO Não
PLANO DE CARREGAMENTO E EMBARQUE Não
PRPO Não
ORDEM DE MOVIMENTO Não
QAN Não
ESTÓRIA COBERTURA COLETIVA Não
Nenhum dos meios listados deve faltar no kit, devendo o mesmo estar pronto, em condições de uso, por
ocasião do início do curso.
Cada categoria do curso deve possuir o seu kit.
Os modelos dos banners são encontrados no anexo "B" do manual C 21-75 Patrulhas.

Caderneta de Operações

A caderneta de operações é um instrumento de trabalho que facilita sobremaneira os planejamentos
de patrulhas e  operações na selva,  particularmente  durante o processo ensino-aprendizagem e durante a
emissão de ordens. É um momento em que ocorre a sedimentação de uma série de conhecimentos. Além
disso,  a  caderneta  não  apresenta  conhecimentos  relativos  apenas  às  fases  de  Técnicas  Especiais  e  de
Operações, mas serve como fonte de consulta para a maioria dos assuntos ministrados no curso. 
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É interessante que durante a sua preparação o Aluno se familiarize com a mesma, além de servir
como fonte de consulta para sua preparação intelectual. 

O CIGS fornecerá  a  caderneta  de operações  (mediante  indenização)  para  os  Alunos  que  serão
matriculados no COS.

              i. Providências do candidato na sua OM (antes da semana de mobilização)
        O  candidato  deverá  preencher  a  Ficha  Individual  do  Aluno  (FIA),  cujo  modelo  encontra-se
disponibilizado no site do CIGS, juntamente com as demais orientações ao candidato e remetê-la no formato
PDF para o e-mail: divalucigs@yahoo.com.br. 
                O não preenchimento da referida Ficha caracterizará a má preparação por parte do candidato.

j. Providências do candidato no CIGS (semana de mobilização)
Para  a  efetivação  da matrícula  no COS, o candidato  realizará  no CIGS somente  a  Avaliação

Psicológica. As demais avaliações já foram realizadas em suas guarnições de origem, sem a necessidade de
realizá-las novamente.

O  candidato  deverá  portar  os  exames  apresentados  na  JISG  da  sua  guarnição  de  origem,
juntamente com cópia autenticada da ata da inspeção de saúde que o julgou apto para o COS, e uma cópia do
boletim que publicou a referida ata.

O candidato deverá portar seu cartão de vacina atualizado, comprovando ter realizado as vacinas
contra a Hepatite “B”, Febre Tifóide, Tétano e Febre Amarela, dentro dos prazos estipulados pelo Ministério
da Saúde. 

O candidato deverá portar ainda sua Ficha Individual do SiCaPEx atualizada.

4. O CURSO

Atualmente, os cursos de Operações na Selva passaram a ter os seguintes faseamentos:

COS "B" e "C"

Semana Fase Disciplina Objetivo Geral
Mobilização Avaliação Psicológica e Atividades Administrativas

1 Vida na Selva Vida na Selva 
Proporcionar conhecimentos práticos para sobrevivência

em selva. 

2, 3 e 4 Técnica Técnicas Especiais 
Proporcionar os conhecimentos técnicos fundamentais

para a execução das Operações na Selva. 

5 e 6

Operações Operações na Selva 

Adaptar os conhecimentos doutrinários de patrulhas para
as Operações na Selva. 

7, 8, 9 e 10

Adaptar os conhecimentos doutrinários de planejamento e
de execução de Operações Militares ao ambiente
operacional da Amazônia, missão real na faixa de

fronteira.
Desmobilização Visitas, inspeção de saúde, confraternizações, solenidade de encerramento e brevetação.

5. OUTRAS PRESCRIÇÕES
a. Na ocasião de sua apresentação neste Estabelecimento de Ensino, no início da Semana de Mobilização,

estar de posse de Ficha Individual do SiCaPEx atualizada, juntamente com uma foto 3x4 com o uniforme 8º
B2 ou 5º A1.

b.  Durante o curso o Aluno deverá manter  o corte  do cabelo com a  máquina Nr 1,  inclusive para o
segmento feminino. Em algumas situações será permitido o uso do cabelo fora desse padrão, de acordo com
as orientações do Coordenador do curso.

c.  É  terminantemente  proibida  a  automedicação  e  a  utilização  de  estimulantes  musculares,  mais
conhecidos como “bombas”.
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d. Não é permitida a condução de máquina fotográfica, filmadora, gravadores, celular ou outro tipo de
equipamento eletrônico para as sessões de instrução. 

e. O uso do repelente é obrigatório durante todo o curso, particularmente ao amanhecer e ao anoitecer no
interior da selva. 

f. Durante o curso, por medida de segurança, o Aluno não deverá portar cordões, alianças ou anéis, exceto
a plaqueta de identificação padronizada. 

g. O Aluno que possuir veículo particular poderá estacioná-lo no CIGS, em local a ser determinado pela
Divisão de Alunos, após ser cadastrado na 2ª seção do CIGS.

h. Em quaisquer situações, o Aluno deverá estar em condições de proferir as Leis da Guerra na Selva e a
Oração do Guerreiro da Selva, bem como entoar a Canção do CIGS.

6. ORIENTAÇÕES AO SEGMENTO FEMININO
a. Em instruções que necessite o uso de traje de banho será obrigatório o uso do uniforme 15º com o short

de lycra preto por cima.
b. Em todas as atividades é obrigatório o uso do bustiê preto, sob o uniforme 9ºC2.

7. DIVERSOS

a. ORAÇÃO DO GUERREIRO DA SELVA

Senhor, Tu que ordenaste ao Guerreiro da Selva,
Sobrepujai todos os vossos oponentes.

Dai-nos hoje da floresta:
A sobriedade para persistir,
A paciência para emboscar,

A perseverança para sobreviver,
A astúcia para dissimular,
A fé para resistir e vencer;
E dai-nos também, Senhor,

A esperança e a certeza do retorno.
Mas, se defendendo esta Brasileira Amazônia,

Tivermos que perecer, ó Deus,
Que o façamos com dignidade

E mereçamos a vitória.
SELVA!

Autor: 1° Ten Humberto Batista Leal
Instrutor CIGS 1982

b. LEIS DA GUERRA NA SELVA

1. Tenha a iniciativa, pois não receberá ordem para todas as situações. Tenha em vista o objetivo final. 
2. Procure a surpresa por todos os modos. 
3. Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições. 
4. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se e seja moderado em suas necessidades. 
5. Pense e aja como caçador, não como caça. 
6. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. 
SELVA ! 

Autor: Cel Gélio Augusto Barbosa Fregapani
6° Comandante do CIGS - 80/81
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c. CANÇÃO DO CIGS 

Tempestades, chavascais, charcos e espinhos,
Perigo à espreita na mata tão voraz,
Sombra e silêncio pelas trilhas e caminhos,
Guerra na Selva, um teste eficaz.
A fraterna convivência nos ensina,
O valor de uma sã camaradagem,
Com justiça liberdade e com estima,
Sempre alerta com bravura e coragem. 
Estribilho 
Nós somos uma tropa de vanguarda,
Para quem o perigo não existe,
Com orgulho usamos esta farda,
Investindo com as armas sempre em riste. 
A Amazônia inconquistável é o nosso preito,
A nossa vida por tua integridade,
A nossa luta pela força do direito
Com o direito da força em validade.
Se a selva não pertence ao mais forte,
Mas ao sóbrio, habilidoso e resistente,
Temos tudo pra lutar até com a morte,
No perigo nossa força está presente. 
Estribilho 
Nós somos uma tropa de vanguarda,
Para quem o perigo não existe,
Com orgulho usamos esta farda,
Investindo com as armas sempre em riste. 

Autor: Newton Aguiar
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