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A Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do Ar (EPCAr) Ã© uma escola de ensino da ForÃ§a
AÃ©rea Brasileira (FAB), sediada em Barbacena (MG). Sua missÃ£o Ã© preparar jovens para
ingresso no Curso de FormaÃ§Ã£o de Oficiais Aviadores (CFOAv) da Academia da ForÃ§a
AÃ©rea (AFA) por meio do CPCAR (Curso PreparatÃ³rio de Cadetes do Ar), e ao mesmo
tempo proporcionÃ¡-los o Ensino MÃ©dio.
Exame de AdmissÃ£o
A EPCAr abre anualmente 180 vagas para que jovens brasileiros, do sexo masculino,
concorram Ã s vagas do primeiro ano do Curso PreparatÃ³rio de Cadetes do Ar. O candidato,
no momento da matrÃ-cula, mediante ato do Comandante da EPCAR, passa Ã situaÃ§Ã£o de
aluno da EPCAR (PraÃ§a Especial, conforme a Lei nÂº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 Â–
Estatuto dos Militares), a ser mantida durante o Curso PreparatÃ³rio.
O Aluno do CPCAR, durante a realizaÃ§Ã£o de qualquer dos anos do curso, estarÃ¡ sujeito ao
regime escolar da EPCAR e farÃ¡ jus a remuneraÃ§Ã£o fixada em lei, de acordo com a sua
graduaÃ§Ã£o, alÃ©m de alimentaÃ§Ã£o, alojamento, fardamento, assistÃªncia
mÃ©dico-hospitalar e dentÃ¡ria.
SituaÃ§Ã£o apÃ³s a conclusÃ£o do CPCAR
Os alunos que concluÃ-rem, com aproveitamento, o CPCAR, terÃ£o direito ao Certificado de
ConclusÃ£o do Ensino MÃ©dio e do Curso PreparatÃ³rio de Cadetes do Ar (CPCAR). Aqueles
que desejarem ingressar na AFA, para realizar o Curso de FormaÃ§Ã£o de Oficiais Aviadores
(CFOAV), poderÃ£o fazÃª-lo desde que sua classificaÃ§Ã£o esteja dentro do nÃºmero de
vagas destinadas aos alunos concludentes do 3Âº ano do CPCAR e as condiÃ§Ãµes de
saÃºde, fÃ-sica e psicolÃ³gicas atendam aos requisitos exigidos para ingresso no 1Âº ano do
CFOAV. As vagas para o CFOAV destinadas aos alunos egressos do CPCAR serÃ£o
estabelecidas pela Portaria do Comandante da AeronÃ¡utica, nÃ£o sendo assegurada a
matrÃ-cula de todos os concludentes.
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