Programa de Formação de Instrutores de Mergulho PADI
IDC Lisboa, 01 de Maio de 2018
O Programa de Desenvolvimento de Instrutores de Mergulho Autônomo da PADI (IDC - Instructor
Development Course) é o passo final rumo à obtenção da certificação de Instrutor PADI. Durante
o IDC, aprenderá a usar e a adaptar o sistema PADI para a educação de mergulhadores conforme
as necessidades de cada aluno, apoiado por uma ampla variedade de materiais didáticos. Os
instrutores de mergulho da PADI podem conduzir uma ampla gama de programas da PADI, desde
o Discover Scuba Diving até Divemaster. A carreira de instrutor de mergulho é hoje uma atividade
profissional onde você poderá atuar em um mercado que vem crescendo com oportunidades em
todo o mundo. Como profissional PADI você terá em suas mãos o melhor produto do mercado de
instrução de mergulho, mais de 40 cursos, 3000 Dive Centres e resorts em 175 países.

O Curso
O curso IDC tem uma abordagem multidisciplinar e multitarefas, com aulas presenciais, autoestudo através dos materiais PADI e apresentações de aula. Vários workshops, com ênfase em
como organizar os seus cursos, como promovê-los e também como conduzir outros programas da
PADI como o DSD e PADI Seal Team.
Serão aproximadamente 40 horas de aula, 20 horas de auto-estudo, 1 circuito de habilidades de
águas confinadas, 1 workshop do curso Rescue, 3 mergulhos de águas abertas, 1 workshop do
programa DSD, natação de 800 metros. Completam o programa 1 avaliação de teoria de
mergulho e padrões e 2 simulados preparatórios para o exame (PADI I.E.). Além do conteúdo
obrigatório, ainda conduziremos workshops de Descidas, Subida Livre de Emergência.

Atividades
❖ Desenvolvimento de conhecimentos por meio de estudo independente, preleções e
apresentações em sala de aula.
❖ Desenvolvimento de habilidades em águas abertas, avaliação de resgate e workshop de
educação contínua do mergulhador.
❖ Desenvolvimento de habilidades em águas confinadas
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Pre-Requisitos
❖ Divemaster PADI ou nível de liderança de outra certificadora reconhecida incluindo evidencia
de certificação como mergulhador de Resgate, 60 mergulhos logados, com registro de
mergulho noturno, profundo e navegação.
❖ Instrutor de outra certificadora reconhecida em status de ensino
❖ Idade mínima 18 anos
❖ Estar apto físicamente a mergulhar, apresentar ficha médica assinada por um médico com
data até 12 meses antes do curso;
❖ Certificado como mergulhador por no mínimo 6 meses;
❖ Curso EFR/RCP ou curso equivalente de primeiros socorros / RCP de uma organização
reconhecida válido nos últimos 24 meses;
❖ Log de 100 mergulhos;
❖ Instrutor de Primeiros Socorros EFR em status de ensino ou outra organização reconhecida.

Material obrigatório para o curso
❖
❖
❖

Manual de Técnicas de Ensino em papel – Guide to Teach – incluído no curso
Pranchetas de Preparação de Aulas de Águas Confinadas e Abertas
Manual do Instrutor PADI Digital

Exame de Instrutor (IE)
Etapa logo em seguida a conclusão do IDC, conduzida por um avaliador do escritório PADI para
verificação das habilidades e conhecimentos do candidato. Após a aprovação em um IE
(Instructor Evaluation) o candidato aguarda o recebimento da condição de status de ensino
quando estará autorizado a iniciar sua carreira de Instrutor de mergulho autônomo da PADI.

Programas de Educação Contínua PADI
Preparatório MSDT ensinará a você como conduzir 5 especialidades PADI. Com este programa
você aumentará suas oportunidades no mercado e também diminuirá o tempo de retorno do
investimento da sua carreira profissional. Sendo instrutor de especialidades como: Nitrox, Deep,
Naufrágio, Noturno e Identificação de Peixes, você terá inúmeras chances de continuar a
educação contínua dos seus alunos logo após o curso OWD inclusive.
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Investimento
IDC COMPLETO AI + OWSI : 1250 EUROS
Incluí – guide to teaching (pt)
Taxa IE: Approx. 880 EUROS por pagamento direto à PADI com Cartão de Crédito Internacional.
MASTER SCUBA DIVER TRAINER: 650 EUROS
5 especialidades +oferta de 1 (Total MSDT: 6 especialidades)
Inclui instrução, outilines do Instrutor, slides do curso e mergulhos em águas abertas.
Taxas : Approx. 270 EUROS (45 EUROS por especialidade) por pagamento direto à PADI com
Cartão de Crédito Internacional.
IDC STAFF: 800 EUROS
Taxas: Approx. 85 EUROS por pagamento direto à PADI com Cartão de Crédito Internacional.
DISCOUNT PACKS “ALL INCLUSIVE”
•

MEGA PACK – AI+OWSI+EFRI : 1650 EUROS (taxas PADI não incluidas)
(taxas PADI 995 EUROS approx)

•

HIPER MEGA PACK – AI+OWSI+EFRI+MSDT : 2150 EUROS (taxas PADI não incluidas)
(taxas PADI 1265 EUROS approx)

DESCONTOS FINANCEIROS:
•
•

10% desconto para compra em Março
5% desconto para compra em Abril

Coordenação e Organização do Curso
Alliance IDC
Milton Marinho Jr
PADI PLATINIUM COURSE DIRECTOR
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