Curso Espeleo Resgate 2012
1a. Circular

O Espeleo Grupo de Brasília (EGB) em conjunto com a Federação Francesa de
Espeleologia (FFS) e o Espeleo Socorro Francês (SSF) estão organizando um curso de espeleo
resgate voltado para o perfil brasileiro. O curso será focado nas particularidades das cavernas
em nosso Território, além da apresentação de técnicas próprias de resgates em cavernas
desenvolvidas na Europa. Os instrutores são espeleólogos franceses que possuem amplo
conhecimento das técnicas, da dificuldade do ambiente cavernícola e particularidades do
carste brasileiro, tendo participado de diversas expedições em Minas, Bahia e Goiás.
O curso de 2012 seguirá os moldes dos cursos de 2009 e 2010 realizados em São Paulo
e Minas Gerais, porém, este ano, será realizado em uma única turma.
O curso será realizado no período de 01 a 09/09/2012 no Parque Estadual de Terra
Ronca (PETeR), no município de São Domingos/GO, e seguirá o cronograma abaixo:
Agenda Curso Espeleo Resgate 2012
Data

02/09/2012 ‐ Domingo

Atividade
Recepção dos alunos e apresentação do
curso – início curso
Módulo Teórico e Prático

03/09/2012 ‐ Segunda

Módulo Teórico e Prático

04/09/2012 ‐ Terça

Módulo Teórico e Prático

05/09/2012 – Quarta

Módulo Teórico e Prático

06/09/2012 – Quinta

Módulo Teórico e Prático

07/09/2012 – Sexta (Independência)

Módulo Teórico e Prático

08/09/2012 ‐ Sábado

Simulado Final
Avaliações individuais
Encerramento

01/09/2012 ‐ Sábado

09/09/2012 ‐ Domingo

Durante o curso haverá oficinas com o intuito de aprendizagem e assimilação do
conteúdo abordado.
O curso será efetuado com o apoio das instalações do complexo da sede do PETeR.

Conteúdo Programático do Curso:


Apresentação do curso e instrutores.











Apresentação de históricos e especificidades dos resgates em caverna na França e
Brasil.
Técnicas de equipagem de progressão em resgate e regras de segurança.
Funções e as competências dos socorristas.
Técnicas de assistência à vítima (“point chaud”), desobstrução e remoção com maca
espeleológica.
Apresentação de técnicas e equipamentos de sistemas de transmissão.
Organização do resgate e equipes.
Gestão do socorro.
Exercícios práticos do conteúdo abordado.
Simulado final incorporando todo o conteúdo assimilado.

Informações a respeito de alojamentos, alimentação, taxas de inscrição, translados e
equipamentos exigidos serão disponibilizados nas próximas circulares.

Reservem a data!
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