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Bom dia , futuro profissionais de drones ! 

 

Esta proposta de orçamento para “Curso de Pilotagem Profissional” em drones com 

ênfase em vários segmentos recreativos e industriais.  

-O curso prevê 20 horas de aulas práticas e teóricas obrigatórias, que permitirão ao 

piloto a operacionalizar de forma inteligente vôos programados e mapeados em 

tempo real onde as imagens serão analisadas no ato ou posteriormente em base 

estratégica.  

  

-Foto01 : https://www.aesp.ce.gov.br/2018/02/07/title10535/  

  

-Foto02: https://www.aesp.ce.gov.br/2018/02/15/title10575/  
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-O piloto poderá com este curso ter completo domínio do equipamento em 

questão, além de realizar manutenções preventivas regulares, dimensionar 

baterias, solicitar vôos mediante órgão competente, dimensionar vôos estratégicos, 

calibrar, executar uma determinada missão e analisar as imagens coletadas de 

forma inteligente.  

  

  

  

-Cada piloto receberá uma carteira de identificação de piloto de RPA’s (Aeronave 

Remotamente Pilotada) com os devidos registros na ANAC e ANATEL  além de 

certificado e material de apoio( Apostila ).   

   
  



  

  

A Drone de Garagem é uma empresa especializada em manutenção, vendas, cursos e 

treinamentos em Drones/Vants/RPA’S a mais de 6 anos no mercado e sendo uma 

das pioneiras no Brasil.  

  

Atuamos no mercado industrial e auxiliamos forças especiais como o Exército de  

Porto União-SC , Esquadrão Antibomba, Pefoce, Gate, RAIO, Bombeiro, Cruz 

Vermelha Brasileira entre outros e no sistema prisional de Itaitinga II atuamos como 

única empresa do brasil especializada em perícia de drones extraindo dados de 

navegação e dados de piloto remoto para dar apoio as investigações.  

                      

Foto03: Uniguaçu Turma Engenharia             Foto04: Exercito União da Vitoria  
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Foto05: Exercito de Porto Uniao-SC                     Foto06: Storz- Coronel Sarto  

  

Foto07:Esquadrão Antibomba              Foto08: Extração de dados técnicos(Perícia)   

             
Brumadinho /Cruz Vermelha Brasileira                         Engie do Brasil(Eólica) 

  

 

         



 

               

Inspeção SPDA  (Para-Raio)                                Equipe Cotar-Comando Tático Rural 

                           

               Pânico na TV                                                Ator e apresentador Maria Frias(SBT) 

 

Investimento: R$ 680,00 (Seiscentos e oitenta Reais) por Aluno. 

Parcelamos em ate 4 x sem juros 

Aceitamos todas as bandeiras . 

 

 

Att.  

Iuri Gaier   

Diretor Técnico Drone de Garagem  
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