Relatório de Prevenção, Segurança e Qualidade de
Voo - RELPREV
ASR – Air Safety Report
Manual Preenchimento e Utilização
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O que é o ASR / ESAC ?
É o Sistema de Gerenciamento de Qualidade e
Segurança de Voo da ESAC/CESED;
Seu foco é voltado para a prevenção, correção
e melhoria continuada na qualidade e segurança
de voo.
Procura a disseminação da cultura de
reportar
continuadamente
todas
as
ocorrências relativas ao voo de instrução e a
qualidade das aeronaves utilizadas.
Busca e detalhamento da informação, a
riqueza do relato e o preenchimento correto dos
dados.

Modelo do ASR

Objetivo:
Agilizar o trabalho dos analistas e dos
especialistas no processo de gerenciamento da
informação e do voo.
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O Que Você Deve Saber:
- Os Relatórios de Prevenção não possuem caráter punitivo e a sua
identificação pessoal é optativa.

- Os nomes citados nos relatos não são divulgados a outras áreas, a
não ser com autorização expressa do Diretor do CESED e seja
fundamental para preservar a segurança de voo na Escola.
- Relatórios com
pontualmente.

ALTO

índice

de

criticidade

serão

tratados

- Relatórios com BAIXO índice de criticidade serão armazenados no
Banco de Dados para análise de tendências.
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O que Reportar?
Todas as situações que, em sua opinião, podem ameaçar
a integridade de nosso trabalho e a segurança de
nossos voos, tanto de instrução como administrativo.

Quando Reportar?
Agora!
Quanto antes for feito o reporte, mais cedo essa situação
poderá ser corrigida, eliminando o risco.
Não deixe para depois!

Como Fazer o Reporte?
Para que você possa fazer seu reporte estando em
qualquer lugar e a qualquer hora, disponibilizamos 2 (dois)
diferentes canais para você:
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1. Portal Corporativo:
Na página inicial do portal, “ cesed.br “ dentro do
menu, procure o item “ Institucional “, vá ate a
opção ESAC,
e Click em Relatório de
Prevenção – ASR.
Você terá acesso ao modelo de formulário, podendo
preenche-lo diretamente no site.
Ao “clicar” em enviar, o seu relatório será
direcionado digitalmente ao Gestor de
Segurança Operacional do CESED.
Você também terá a opção de imprimir o formulário.
2. Formulário Impresso:
Os formulários impressos estão disponíveis em caixas
devidamente identificadas nas instalações da ESAC,
dentro das aeronaves e nos hangares de manutenção.
Você poderá também imprimir-lo através do site.
Após preenchidos, os formulários devem ser
depositados nas urnas lacradas.
Estes formulários são recolhidos periodicamente por
membros da Gerência de Segurança Operacional.

Observação:
Em obediência ao Sistema de
Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos – SIPAER
– previsto no artigo 86 da Lei
7565/86, as providências que por
ventura sejam necessárias para
mitigar os riscos da atividade aérea
no CESED serão lidadas pela
Gerência de Segurança
Operacional de maneira a
preservar o anonimato do relator.

5

Processo de Gerenciamento
do ASR
Gestor de
Segurança
• Análise da
informação
• Inserção no
Sistema
• Avaliação da
Criticidade
• Direcionamento
para a área
• Resposta para
o relator

Coordenação do
Curso ou Área
Responsável
• Investigação do
evento
• Resolução do
problema e
medidas
mitigadoras
• Devolução de
todos os
resultados
obtidos para o
analista

Gestor de
Segurança
• Análise da
solução tomada
e das ações
mitigadoras
• Envio de
resposta
conclusiva para
o relator
• Fechamento do
reporte no
sistema
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