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Leitura obrigatória do Training Bulletin
Esse boletim de novidades é o principal meio de comunicação da Sede Regional
da PADI com você, no que diz respeito a treinamento. Aqui são divulgadas as
mudanças de padrões e procedimentos de treinamento da PADI, assim como
as respectivas datas de implementação. Sua afiliação à PADI exige que você
se mantenha atualizado a respeito dos padrões PADI, examinando e pondo em
prática as informações deste boletim de novidades trimestral.
O Training Bulletin é publicado trimestralmente pela PADI, Professional Association of Diving Instructors
30151 Tomas, Rancho Santa Margarita, CA 92688 USA
+1 949 858 7234
© PADI 2011 Todos os direitos reservados

Training Bulletin – Primeiro trimestre de 2015

Página 1

Treinamento
Programa ReActivate e mudanças em outros programas da PADI
Agora, com a disponibilidade do programa ReActivate, que acolhe mergulhadores inativos de volta ao
mergulho autônomo e substitui o programa Scuba Review, há algumas mudanças em outros cursos da PADI,
principalmente no curso PADI DiveMaster e no Instructor Development Course (IDC).

Divemaster
Durante o segmento de Aplicação Prática do curso Divemaster,
er,
o Workshop 1 dos Programas Conduzidos pelo Divemaster
m
chamava-se Recapitulação sobre mergulho (Scuba Review) em
águas confinadas. Agora, chama-se Workshop 1: Programa
Reactivate. As principais alterações do workshop incluem a
possibilidade de realização em águas confinadas ou em águas
er
abertas, além do foco em mostrar aos candidatos a Divemaster
como conduzir o programa de forma direcionada, com
base nas necessidades de cada mergulhador. Esse workshop
remodelado, diferentemente do workshop anterior, que
cobria a recapitulação de 20 atividades de mergulho
autônomo, ensina os candidatos a Divemaster a entrevistar
os participantes e, com base nisso, conduzir de forma
direcionada as habilidades que permitirão ao participante
voltar a sentir-se à vontade com o mergulho. Essas
mudanças podem ser encontradas na edição de 2015 do
PADI Instructor Manual, que poderá ser baixada a partir de
1º de fevereiro.
Para ajudar os candidatos a Divemaster a aprenderem
como conduzir o ReActivate, as pranchetas de
Divemaster serão alteradas e incluirão diretrizes e
teradas
requisitos de desempenho para o programa. As pranchetas alteradas
também terão uma atualização das 10 Dicas do Project AWARE para Mergulhadores
Protegerem o Planeta Oceano.

IDC
No caso do IDC, a apresentação Continue a Mergulhar (parte do IDC Online) discutia o Scuba Review como um
programa para retenção de mergulhadores. A apresentação atualizada posiciona o ReActivate como uma forma de
transformar mergulhadores inativos novamente em mergulhadores ativos. Ela explica que, na verdade, mergulhadores
inativos são clientes pré-qualificados, que já apreciam os aspectos do estilo de vida do mergulho e só precisam de
motivação para voltar à água. A apresentação
também aborda o Centro de processamento online da PADI, discute como gerenciar os códigos
ReActivate e como processar cartões de substituição
com as datas do ReActivate. A apresentação on-line
não será atualizada imediatamente, mas os PADI
Course Directors podem baixar a apresentação
revisada “Continue a mergulhar” para discutir
o programa ReActivate com os candidatos a
instrutores durante o IDC. No currículo do IDC,
há outras situações em que as referências ao Scuba
Review devem ser substituídas por ReActivate.
Consulte a errata do PADI Course Director Manual,
disponível no PADI Pros’ Site, para ter uma visão
geral de todas as mudanças recentes.

Página 2

Training Bulletin – Primeiro trimestre de 2015

Treinamento
ReActivate – Obtenha
créditos
Ao ministrar o novo programa ReActivate, além de
ajudar mergulhadores a aprimorarem o conhecimento
e as habilidades de mergulho, você também recebe
créditos. Como PADI Instructor, Assistant Instructor
ou Divemaster, você receberá um crédito equivalente
a uma certificação Open Water Diver para cada cinco
inscrições no ReActivate. Esses créditos são válidos
como comprovação de experiência de ensino para
obtenção credenciais de nível profissional mais alto,
como Master Scuba Diver Trainer, Master Instructor
e Course Director.
Quando processar cartões de substituição para
os mergulhadores ReActivate, seus créditos serão
mostrados no relatório de contagem de alunos. Acesse
o seu relatório no PADI Pros’ Site, sob My Account
(minha conta).
PADI Pros’ Site/My Account/My Student Counts

Você tem o mais recente
guia de instrutor?
Há algumas alterações recentes à publicação
original Reactivate Instructor Guide. Caso você
tenha baixado o arquivo do site Pros’ antes de
18 de setembro de 2014 e não tenha baixado
o guia alterado, não deixe de fazê-lo. A versão
2015 do PADI Instructor Manual incluirá o guia
mais recente.
PADI Pros’ Site/Training Essentials/Curriculum/Diver Training/
PADI ReActivate Information Page (Página de informações do
PADI ReActivate)
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Produtos digitais – O que é preciso saber
Com o lançamento dos novos Open Water Diver Digital Certification Paks, você e seus alunos de mergulho têm várias opções
de estudo independente, desde o tradicional manual impresso até um pacote totalmente digital, sem papel, acessível por
dispositivos móveis. A edição do primeiro trimestre de 2015 de The Undersea Journal traz informações e tabelas de referência
detalhadas sobre os produtos digitais da PADI. Há também o livreto PADI Digital Product Suite, que explica o conjunto de
produtos digitais da PADI. Utilize esses recursos para aumentar seus conhecimentos, mas há alguns fundamentos que você
realmente precisa saber:
✦ Há três Open Water Diver Digital Certification Paks. Todos os kits trazem o
registro de treinamento à distância e processamento de cartão de certificação,
bem como um eRDPMLTM, uma tabela RDP ou ambos. Além disso, os
alunos de mergulho podem realizar as revisões de conhecimento on-line e
obter um registro eletrônico (eRecord) para comprovar sua realização. Esses
kits estão disponíveis atualmente em inglês e serão traduzidos em breve.
✦ Os kits Premium (on-line – eLearning e off-line – Touch) permitem aos
alunos de mergulho responder às quizzes e ao exame final on-line. Quando
os mergulhadores lhe apresentarem seus registros eletrônicos, aplique a
recapitulação rápida do eLearning e realize o treinamento na água.
✦ Os alunos de mergulho que utilizarem o kit normal precisarão assistir
ao vídeo Open Water Diver e responder às quizzes e ao exame final com
você. Esse kit inclui um manual Open Water Diver acessível a partir de um
computador pessoal ou de um dispositivo móvel/tablet, mas sem vídeo.
✦ Os alunos de mergulho que utilizarem tablets ou dispositivos móveis
precisarão baixar o aplicativo PADI Library. Esses mergulhadores podem
acessar, por meio do aplicativo PADI, disponível para usuários de iOS ou dee
Android, todos os componentes do kit.
✦ Há um processo de aprovação para o registro de treinamento à distância. O aluno
no
ade mergulho preenche os dados de mergulho no ScubaEarth e envia as informações do mergulho de treinamento do curso Open Water Diver. Você recebe um
e-mail solicitando que aprove o mergulho, faz login no PADI Pros’ Site/Online
Processing Center, revisa e depois aceita ou rejeita o mergulho registrado pelo mergulhador. É possível adicionar comentários e enviá-los de volta ao mergulhador
para que este faça alterações e reenvie o mergulho para a sua aprovação.
✦ Você pode adquirir códigos de acesso do kit de certificação digital pelo
carrinho de compras PADI Pros’ ou por meio do representante de vendas
PADI. É possível gerenciar esses códigos pelo centro de processamento online da PADI. Você envia os códigos aos alunos por e-mail, para que eles os
utilizem e comecem a estudar.
✦ Os códigos são utilizados para que você processe os cartões de certificação dos alunos de mergulho. No caso de alunos
que adquiriram os kits de você, os nomes e os códigos de produto estão relacionados sob “Redeemed Codes” (códigos
utilizados) no centro de processamento on-line da PADI. Para processar um cartão de certificação, selecione o aluno de
mergulho e prossiga de acordo com as solicitações do processo PIC Online.
✦ No caso de alunos de mergulho transferidos, você poderá processar os cartões de certificação pelo centro de
processamento on-line da PADI. Selecione “Redeemed Codes”, aplique o filtro “Not Certified” (mão certificado)
e escolha “Search for student by product code or PADI ID” (buscar aluno usando o código do produto ou o
identificador PADI). O identificador PADI consta do registro eletrônico do aluno de mergulho. Utilize esse
identificador para encontrar o aluno de mergulho e prossiga de acordo com as solicitações do
processo PIC Online.
✦ Qualquer que seja a opção de estudo independente escolhida pelos alunos de mergulho,
será preciso confirmar que eles entenderam os conceitos importantes e dominaram as
habilidades. Continue fazendo aquilo que você faz de melhor: ensinar as pessoas a praticar
mergulho autônomo.
PADI Pros’ Site/Toolbox/Digital Product Suite/Read the PADI Digital Product Suite Brochure (ler o livreto PADI
Digital Product Suite)
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Que outros produtos novos digitais estão disponíveis
e como funcionam?
Além dos produtos digitais para o curso Open Water Diver, o programa Reactivate TM oferece a mergulhadores
que querem reciclar seus conhecimentos de mergulho opções de estudo usando ReActivate Touch ou ReActivate
Online. O curso PADI Equipment Specialist oferece uma ferramenta complementar denominada Equipment
Specialist Touch. Além disso, o eRDPML agora está disponível em versão compatível com dispositivos móveis,
a eRDPML Touch.
As opções e os recursos são:
Opções e
recursos

ReActivate Touch

ReActivate
Online

Equipment
Specialist Touch

eRDPML Touch e
instruções para
utilização

Tabela RDP e
instruções para
utilização

Não tem
avaliações

Não tem
avaliações

Não tem
avaliações

Compatibilidade
com tablet e celular
Necessidade de
acesso on-line para
avaliações
Incorporação do
processamento de
certificação/cartão
de substituição
Compra de códigos
de produto pelo
carrinho de compras
on-line do PADI
Pros’ ou por meio
do representante de
vendas PADI
Produto é comprado
por mergulhadores
via o site padi.
com ou pelo link do
aplicativo PADI

Incluído apenas
nos kits de
certificação
digital

De acordo com o funcionamento do PADI eLearning
desde o seu lançamento, sempre que alguém compra
um produto educacional diretamente do site padi.
com, o comprador precisa afiliar-se a um PADI
Dive Center ou Resort. Se o mergulhador potencial
escolher as suas instalações, você receberá um e-mail
lhe apresentando o seu novo cliente e receberá
também uma parte da receita do novo produto.
Esse é um sistema bem-sucedido, que permite ao
cliente acesso fácil e imediato a produtos digitais e
proporciona a você receita e mergulhadores novos,
sem precisar estocar ou, até mesmo, vender o que
quer que seja.
Para obter mais informações sobre o programa
ReActivate e o Equipment Specialist Touch, consulte
o Training Bulletin do quarto trimestre de 2014.
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PADI Single Sign On
O aplicativo atualizado PADI tem um novo
recurso de login único, o Single Sign On (SSO).
O SSO da PADI é um processo de autenticação
que futuramente permitirá a você acessar vários
aplicativos e websites da PADI com um só conjunto
de credenciais, economizando tempo e esforço, pois
requer menos senhas e logins.
O SSO da PADI utiliza um endereço de e-mail
e uma senha. Você pode transformar o seu login em
SSO utilizando o endereço de e-mail e a senha que
já utilizava, por exemplo, no PADI Pros’ Site, no
ScubaEarth® ou no PADI eCard.

Caso tenha esquecido a senha, clique aqui1 para
redefini-la. Para baixar a versão mais recente do
aplicativo PADI, visite a Apple App Store2 ou o
Google Play3.
O SSO é utilizado para:
✦ ScubaEarth
✦ PADI Pros’ Site
✦ PADI eCard
✦ Serviço web EVE PIC
✦ PADI Diving Society®
✦ Dive Nav
✦ PADI Gear
✦ Todos os produtos Touch
✦ Materiais on-line e códigos digitais
Observação: Neste momento, PADI eLearning ainda
não é compatível com SSO. As informações de login
criadas anteriormente permanecem as mesmas até que
eLearning seja incluído, em uma fase posterior do
projeto. Consulte o serviço a clientes da Sede Regional
da PADI caso tenha perguntas.
1 padi.com/mypadi/pros/my-account/password/reset-wo-login.aspx
2 https://itunes.apple.com/us/app/padi/id416901042
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.padi.mobile&hl=en

PADI Scuba Diver e
liberação de pesos em
emergências
No PADI Scuba Diver Instructor Guide, a
habilidade de liberação de pesos em emergências
está indicada como habilidade versátil, que deve
ser executada durante o mergulho em águas abertas
1 ou 2. Como no curso Open Water Diver, essa
habilidade pode ser realizada em águas confinadas ou
em águas abertas. A edição 2015 do PADI Instructor
Manual inclui essa pequena mudança.
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PADI Instructor Manual edição 2015
Se você ainda não tiver renovado sua afiliação à PADI,
renove agora para não perder todos os benefícios, como
a edição 2015 do PADI Instructor Manual. O Instructor
Manual e o respectivo documento de errata poderão ser
baixados do PADI Pros’ Site a partir de 1º de fevereiro.
Essa nova edição inclui alterações e esclarecimentos
posteriores à publicação da edição de 2014, os quais
foram anunciados no Training Bulletin.
Algumas mudanças importantes são:
✦ O Credo do instrutor, o Código de prática do
membro da PADI e o Compromisso do líder de jovens
foram passados para o princípio do manual, antes dos padrões e procedimentos gerais.
✦ O ReActivate Instructor Guide substitui o Scuba Review Instructor Guide. Durante a
transição entre os programas, o Scuba Review Instructor Guide poderá ser baixado do
PADI Pros’ Site.
✦ Nos padrões e procedimentos gerais, sob o item Deficiências físicas, há uma nova subseção
com diretrizes para aceitar indivíduos nos cursos de nível de líder.
✦ Nos padrões e procedimentos gerais, sob o item Vínculo entre cursos, foi incluído um
lembrete de que os mergulhos de treinamento não devem ser combinados, como no caso de
um mergulho embarcado em naufrágio que seja contado como crédito tanto para o curso
de especialidade Wreck Diver quanto para o curso de especialidade Boat Diver:
Não combine requisitos de performance de dois ou mais mergulhos, como Mergulhos
de Aventura ou mergulhos de cursos de especialidades, em um só mergulho, para que o
crédito seja recebido em mais de uma categoria. É permitido vincular cursos, para atribuir
crédito ao mergulhador a outro curso, da seguinte forma. . .
✦ Mergulho em águas confinadas 2 do curso Open Water Diver, requisito de performance 14,
relativo à habilidade de exaustão de ar, já não requer a realização dessa habilidade em águas
profundas demais para ficar em pé.
Por quê? Sendo a primeira habilidade de exaustão de ar, não há necessidade de executá-la
em profundidade. Portanto, você tem a opção de realizá-la em águas rasas ou em águas
profundas demais para ficar em pé.
✦ Alteração nos materiais do Discover Scuba Diving Instructor Guide (leia nesta publicação um
artigo sobre o assunto):
Obrigatórios

Participante – PADI Discover Scuba Diving Participant Guide
Instrutor ou divemaster conduz o desenvolvimento de conhecimentos/briefing utilizando
o Discover Scuba Diving Participant Guide, o flip chart ou os cartões de dicas Discover
Scuba Diving
Recomendados

Vídeo Discover Scuba Diving
✦ Aplicação prática do curso Divemaster, programas conduzidos pelo Divemaster,
Workshop 1 foi alterado de Scuba Review em águas confinadas para ReActivate (leia
nesta publicação um artigo sobre o assunto).
PADI Pros’ Site/My Account/My Applications/Online Renewal

Training Bulletin – Primeiro trimestre de 2015

Página 7

Treinamento
Faltou algo?

Cursos PADI reconhecidos

Embora os padrões da PADI sejam fáceis de seguir,
algumas vezes os membros da PADI passam por
cima dos detalhes, especialmente conforme cada
curso evolui. Os instrutores podem não perceber que
pularam uma etapa até que recebam uma consulta de
Gerenciamento de Qualidade a respeito das respostas
dos alunos de mergulho no questionário de avaliação
do curso (CEQ).
Por exemplo, estas são duas perguntas que
mais obtiveram a resposta “não” dos novos PADI
Divemasters no CEQ de Divemaster:

Os cursos e programas da PADI foram rigorosamente
avaliados por organizações respeitadas e conquistaram
reconhecimento e aprovação importantes ao longo
do tempo. Recentemente, os cursos da PADI foram
reavaliados para a certificação da International
Organization for Standardization (ISO), pelo
American Council on Education (ACE) e pela
Australian Skills Quality Authority, com resultados
excepcionais.
Esse reconhecimento da
credibilidade educacional dos
cursos da PADI proporciona
um alto nível de segurança aos
participantes dos seus cursos
e pode ser uma vantagem
significativa quando você buscar
aprovação para ministrar cursos
da PADI em instituições acadêmicas ou em outras
entidades. Referências úteis podem ser encontradas
no PADI Pros’ Site e também nesta edição de The
Undersea Journal.

P1: Você possui seu próprio eRDPML para estudar

e para utilizar durante o curso, bem como para
referência após o término do curso?
Resposta do Divemaster: “Eu tive um eRDPML,

mas meu instrutor ou centro de mergulho me
emprestou um para fazer o exame”.
Resposta do instrutor: “Como o eRDPML não faz

parte do Divemaster Crew-Pak, eu não sabia que
os candidatos a Divemaster precisavam ter um”.
Padrões: No PADI Instructor Manual, o eRDPML

está na lista de materiais obrigatórios para
candidatos a Divemaster. Ele não está incluído
no Crew-Pak porque os candidatos talvez já
tenham um, adquirido em um curso anterior.
Garanta que cada candidato possua um
eRDPML físico ou um eRDPML Touch.

PADI Pros’ Site/References/Topics of Interest/PADI Dive Training
and College Credit (Treinamento de mergulho da PADI e créditos de
faculdade)

Q2: Você participou do Workshop 4 dos Programas

conduzidos por Divemaster: Programa Discover
Scuba Diving – Mergulho adicional em águas
abertas?
Resposta do Divemaster: “A loja de mergulho onde

eu fiz o curso conduz DSD apenas na piscina”.
Padrões: Todos os workshops no currículo do curso

de Divemaster são obrigatórios, seja qual for o
lugar onde os programas locais são conduzidos.
Para esse workshop, organize os candidatos para
fazerem um rodízio liderando um mergulho em
águas abertas, tendo os outros candidatos ou
membros da equipe atuando como participantes
no DSD, conforme definido no PADI Instructor
Manual.
Mesmo que você tenha ministrado um determinado
curso muitas vezes, é sempre bom recapitular
os padrões antes de começar. Os consultores de
treinamento na Sede Regional da PADI estarão à sua
disposição se você tiver perguntas.
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Material PADI Discover Scuba® Diving
Conforme indicado no Training Bulletin do terceiro trimestre de 2013,
a partir de junho de 2014, os participantes do Discover Scuba Diving
(DSD) precisam ter o PADI Discover Scuba Diving Participant Guide. Na
condução do briefing ou da sessão de desenvolvimento de conhecimentos
do programa, você precisa usar pelo menos um material PADI da seguinte
relação: PADI Discover Scuba Diving Participant Guide, cartões de dicas
de Discover Scuba Diving ou flip chart.
Quer você utilize ou não o cartão de dicas de Discover Scuba Diving
no briefing, ele continua a ser uma ótima referência na água, pois faz
você relembrar os requisitos de habilidades. Os pontos do briefing
também são úteis como lembretes para os participantes, principalmente
se houver um intervalo de algumas horas entre a sessão de habilidades
em águas confinadas e o mergulho opcional em águas abertas.
Incorporando o vídeo Discover Scuba Diving recém-atualizado, você
terá um programa com apoio completo, que cativa o participante para
o mergulho, antes mesmo de entrar na água. O vídeo atualizado inclui
novas imagens, relacionadas ao Participant Guide, que potencializam
os benefícios do programa e, atualmente, está disponível em alemão,
espanhol, francês, holandês, inglês, italiano.

Facilidade de inscrição
Há três maneiras práticas de inscrever participantes no PADI DSD:
✦ Faça a inscrição on-line, no PADI Pros’ Site, sob Online Services/DSD Registration e siga os
passos para inscrições no Discover Scuba Diving;
✦ Envie a ficha de inscrição do Participant Guide à Sede Regional da PADI;
✦ Preencha o formulário de inscrição no PADI DSD (10119) e envie-o à Sede Regional da PADI

Atualização do curso de
especialidades de mergulho
PADI Ice Diver
O curso de especialidades de mergulho PADI Ice Diver e
seus respectivos padrões foram avaliados e modernizados para
refletir o procedimento padrão operacional atual em áreas de
mergulho no gelo em todo o mundo. Caso você seja instrutor
de mergulho no gelo PADI, assegure-se de ter o guia do
instrutor atualizado e familiarize-se com os padrões, antes de
ministrar seu próximo curso de mergulhador no gelo.
Uma visão geral das principais mudanças nas linhas gerais
pode ser encontrada no site Pros’. A edição 2015 das linhas
gerais substitui todas as versões anteriores.
PADI Pros’ Site/Training Essentials/Curriculum/Diver Training/Specialties
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Respostas a perguntas frequentes
P.

Sou PADI Distinctive Specialty Instructor e gostaria de fazer algumas
mudanças nas minhas linhas gerais. Preciso consultar a Sede Regional
da PADI?
A. Sim. As linhas gerais do seu curso foram aprovadas
com base nas linhas gerais que você enviou para
análise. Se quiser alterá-las, discuta as alterações
com a equipe de treinamento da Sede Regional da
PADI. A equipe trabalhará com você para que as
mudanças sejam aprovadas assim que possível e, se
necessário, discutirá opções com você.
P. Tenho uma candidata a Divemaster muito capaz
que, para adquirir experiência, vem fazendo estágio
nos meus cursos de educação contínua. Posso
contar com ela para aumentar a razão aluno/
instrutor nos mergulhos de treinamento?
R. Não. Somente assistentes qualificados e certificados
(PADI Divemasters, Assistant Instructors, Instructors
com status ativo ou em condição de ensino) permitem que você aumente
a razão. Embora o estágio de candidatos a Divemaster no maior número
possível de cursos seja uma ótima oportunidade de treinamento e
experiência, eles ainda não são Divemasters certificados. A utilização de
candidatos como assistentes certificados poderia pôr em risco a segurança
dos alunos. Além disso, atribui responsabilidades a mergulhadores que
talvez ainda não estejam prontos e qualificados para elas, além de não terem
o seguro de responsabilidade, tão importante para a própria proteção deles.
P: Mesmo que tenham ar suficiente para um segundo mergulho e se
sintam à vontade realizando o intervalo de superfície
ainda na água, é obrigatório que, durante o curso PADI
Open Water Diver, os alunos de mergulho saiam da água e
desmontem o equipamento entre mergulhos?
R: Sim. Os padrões e procedimentos gerais no PADI Instructor
Manual, nos mergulhos em águas abertas, número 7, indica:
“Realizar todas as habilidades mencionadas no guia
do instrutor do curso e incluir um briefing para cobrir
os objetivos do mergulho, a segurança e os cuidados
com o meio ambiente; montagem do equipamento e
verificação de segurança pré-mergulho; entrada; saída;
debriefing; desmontagem do equipamento e registro do
mergulho”. Principalmente durante o treinamento de nível de
principiante, é importante que os alunos de mergulho treinem
todos os aspectos de um mergulho em águas abertas, inclusive
as atividades pré e pós-mergulho.
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Renovação do website
Emergency First Response®
O site emergencyfirstresponse.com1 foi atualizado
para fornecer tanto a EFR Instructors quanto
a consumidores acesso às linhas gerais atuais e
credenciamentos dos cursos, oportunidades para
instrutores, linhas gerais de produtos, informações
sobre a empresa, EFR Course Finder e acesso ao site de
EFR Instructors. O website atualizado está disponível
atualmente em inglês e permite o acesso às versões
do site antigo em alemão, espanhol, francês, italiano,
japonês e russo.
Além desses recursos, o blog Emergency First
Response2 foi integrado ao website e inclui todos
os artigos anteriores do blog. Periodicamente, será
publicado conteúdo novo de todas as sedes regionais
EFR (Américas; Ásia Pacífico, Europa, Oriente Médio
e África).
Cada página do website se concentrará em uma
mensagem central sólida e informativa. Também
incluirá uma solicitação para que os consumidores
ajam, permitindo que continuem sua pesquisa on-line,
encontrem e se comuniquem com um fornecedor de
treinamento EFR ou entrem em contato com a Sede
Regional da EFR para obter mais informações.
Além disso, siga as novas páginas de mídia social da
Emergency First Response no Facebook3 e no Twitter4,
para se manter a par dos aprimoramentos, artigos do
blog, notícias e eventos mais recentes.
1
2
3
4

www.emergencyfirstresponse.com
www. emergencyfirstresponse.com/blog
www.facebook.com/EFRFirstAid
www.twitter.com/EFRFirstAid
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Atualização dos padrões do
curso Tec Diver
O material padrão exigido para alunos do Tec 40,
45 e 50 sofreu uma atualização, válida a partir
de agora, que exclui o requisito de que os alunos
tenham seu próprio manual Tec Deep Diver quando
este não estiver disponível em um idioma que o
aluno compreenda. Essa alteração torna esses cursos
compatíveis com o padrão de material obrigatório
para programas PADI, constante nos padrões e
procedimentos gerais, e será incluída nas futuras
revisões do Tec Diver Course Instructor Guide.
Enquanto isso, na seção de padrões do guia do
instrutor do curso Tec Diver, em Material do aluno,
faça uma alteração para que o primeiro parágrafo seja:
“Because technical diving requires a large
knowledge development load, for independent
study and for reference and review of the tables
used for dive planning after certification, student
divers in the PADI Tec Diver courses are required
to have personal copies of the PADI Tec Deep
Diver Manual, unless the manual is not available
in a language a student diver understands. In that
case, you provide all course information through
class sessions, predive briefings, etc.” However,
students will still need the manual for access to the
tables, formulas and other support information.
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