
CLUBE DE TIRO PISTA QUENTE

Curso

Curso Inicial de Tiro para Mulheres– Pistola

e/ou Revólver

Professores/

Instrutores/

monitores   

Eleandro Camargo Andrade.  Presidente do Clube de

Tiro  Pista  Quente.  Policial  Militar  desde  1997.  Foi

responsável pelo estande da Polícia Militar  em Foz do

Iguaçu.  Armeiro  Credenciado  pela  Polícia  Federal.

Autorizado  pela  Polícia  Federal  a  ministrar  aulas  de

armamento  e  tiro.  Já  atuou  como  Instrutor  de

Armamento e Tiro credenciado pela Polícia Federal para

aplicação de laudos.

André Pfeiffer da Silva.  Policial  Federal  desde 2006.

atirador  desportivo  desde  1991.  com  participações  e

títulos  em provas estaduais,  nacionais  e internacionais;

Instrutor  de  Armamento  e  Tiro  da  Polícia  Federal

formado  pela  SAT/ANP/DPF  em  2012).  Integrou  a

seleção brasileira de IPSC no Campeonato Panamericano

(2015) e Campeonato Mundial de 2017. Range Oficcer

(RO) /  Árbitro de IPSC da Confederação Brasileira  de

Tiro Prático e da Federação Paranaense de Tiro Prático.

Jean  de  Farias  Trindade.  Diretor  do  Clube  de  Tiro

Pista Quente. Possui curso de Instrutor de Armamento e

Tiro com certificados em Introdução ao “Dynamic Pistol

Brazil” e em Recarga de Munições). Também é atirador

Desportivo.



Rogério Irineo Ojeda. Professor Universitário do Curso

de  Direito  desde  2002.  Professor  da  Escola  da

Magistratura  do  Paraná  (Foz  do  Iguaçu  e  Cascavel).

Assessor Jurídico do Ministério Público Federal. Mestre

em  Direito  Econômico  Socioambiental  pela  PUC/PR.

Especialização  em  Direito  Penal  e  Processual  Penal.

Possui  curso  de  Instrutor  de  Armamento  e  Tiro  e

certificação em recarga de munições. 

German Andres Pignolo. Médico. Mestre em Ciências

Sociais  com foco em sociologia  da saúde.  UNA/UNE.

Professor  e  Coordenador  da  Disciplina  de

Urgência/Emergência  na  Universidade  Federal  da

Integração  Latino  Americana.  Atua  como  médico  no

Hospital  Municipal  de  Foz  do  Iguaçu  e  no  Hospital

Ministro Costa Cavalcanti.  Atirador desportivo. 

Oziel  Sampaio.  Auxiliar  de  cursos  e  de  recarga  de

munições.  Atirador  Desportivo.  Possui  Curso  de

Formação  de  Vigilante,  Curso  de  Combate  sob  baixa

luminosidade  e  “Tatical  Combat  Pistol  Advanced”,

dentre outros. 

Victor Viana. Auxiliar de cursos e recarga de munição.

Monitor  de  armas  longas  e  curtas.  Possui  curso  de

manutenção de armas de fogo.

Público alvo

Mulheres maiores de 18 anos que tenham interesse em

conhecer  o  funcionamento  de  armas  de  fogo  curtas

(revólver  e  pistola)  e  o  seu  correto  manuseio  e

utilização,, para proteção pessoal. 

Vagas Limitadas

por turma

Turma com 10 (dez) alunas. 



Carga horária 4 (quatro) horas 

Data (s) 10/02/2019 às 08 horas às 12 horas 

Investimento Opção 1 - R$ 370,00  – curso com prática de 1 (uma)

arma – revólver ou pistola. 

Opção 2 - R$ 450,00 – curso com prática de 2 (duas)

armas – revólver e pistola

Opção 3 -  R$ 600,00 – curso VIP (individual)  – com

prática de uma arma (pistola ou revólver); 

Opção 4 -  R$ 700,00 – curso VIP (individual)  – com

prática de duas armas (pistola e revólver). 

Local:

Clube de Tiro Pista Quente

Endereço: Rua Bento Coelho, 100, Jardim Porto dourado

(próximo ao ICLI)

Informações Telefone (45) 9933-4915 (Eleandro)

(45) 99969-4077 (Ojeda)

Ementa Conceito  de  Arma de  Fogo.  Classificação.  Legislação.

Manuseio. Fundamentos do Tiro. Exercícios de tiro. 

Objetivos

Gerais: 

- Transmitir conhecimentos gerais para uso de arma de

fogo, posse, guarda e uso com segurança.

Específicos:

-  conhecer  a  conceituação  e  normas  de  segurança

relativas à arma de fogo 

-  conhecer  basicamente  os  componentes,  partes  e

funcionamento da arma de fogo 

- capacitar a instruenda para manuseio de arma de fogo,

para aquisição de arma de fogo

- Ao final do curso, demonstrar que a instruenda poderá

possuir uma arma de fogo, sem risco a sua segurança e

de  seus  familiares,  caso  atenda  as  normas  básicas  de



manuseio,  guarda  e  de  segurança  da  arma  de  fogo,

auxiliando-o na  decisão de  adquirir  ou não a  arma  de

fogo.

 

Conteúdo

- Legislação Brasileira sobre armas de Fogo (lei 10.826 e

Decreto 5.123/04)

- Classificação de armas de fogo.

-  Nomenclatura  e  funcionamento  da  arma  de  fogo  e

peças

- Fundamentos do Tiro 

- Normas de segurança

- Conduta no estande

- Noções de Primeiros Socorros em acidente com arma

de fogo.

- Simulação da Prova Prática de Tiro com alvo Silhueta

Metodologia

Serão utilizados os seguintes métodos e materiais:

-Aulas  expositivas,  com  utilização  de  recursos  áudio

visuais  (fotografias,  vídeos,  slides,  através  de

multimídia)

-  fornecimento  de  material  de  apoio  escrito  aos

participantes;

-  aulas  práticas  sobre  armas  curtas,  compreendo  a

disponibilização de armas do tipo revólver e pistola;

-  empréstimo  de  equipamento  de  proteção  individual

(abafadores e óculos)

- disponibilização de 50 (cinquenta) munições por aluna

para a categoria da arma escolhida (revólver ou pistola).

Caso a aluna escolha 2 (duas) armas (revólver e pistola)

será disponibilizada 100 (cem) munições, sendo 50 para

revólver e cinquenta para pistola. 

A  participante  será  avaliada  em  apta  ou  inapta,

considerando  a  compreensão  dos  assuntos  e  o

desempenho  prático  desenvolvido  durante  o  curso,



Avaliação /

Certificado

quando ao manuseio  com segurança da  arma de  fogo.

Será  conferido  certificado  a  aluna  que  concluir

satisfatoriamente (demonstrar aptidão) para o manuseio

de arma de fogo.

Referências
Bibliográfica

Básica

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. Cartilha
de  Armamento  e  Tiro.  Acesso  no  site:
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/cartilha-de-
armamento-e-tiro.pdf/view. acesso em 15.12.2018.

Este plano de curso é protegido por direitos  autorais,  sujeitando o infrator  as penas
legais quanto a plágio.

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/cartilha-de-armamento-e-tiro.pdf/view
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/cartilha-de-armamento-e-tiro.pdf/view

